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FREMSENDING AV KONTROLLUTVALGETS SAK OM REVISOR FOR
FELLESNEMND ØRLAND KOMMUNE OG BJUGN KOMMUNE
Kontrollutvalgets innstilling
Kommunestyret i Ørland kommune velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor for
fellesnemnd Ørland kommune og Bjugn kommune, gjeldende fra 01.01.2019.

Sakens bakgrunn og innhold
Kontrollutvalget i Ørland kommune behandlet i møte 28. september 2018 sak 16/18;
Revisor for Fellesnemd Ørland kommune og Bjugn kommune – etter virksomhetsoverdragelse
for Fosen kommunerevisjon IKS til Revisjon Midt-Norge SA – gjeldende fra 01.01.2019
Kontrollutvalget ble informert om at omsøkt virksomhetsoverdragelse for Fosen
kommunerevisjon IKS til Revisjon Midt-Norge SA, gjeldende fra 01.01.2019, var godkjent i
styret for Revisjon Midt-Norge SA i møte 3. september 2018 i sak 44/18.
Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven § 78 nr 4 innstille til kommunestyre ved valg
av revisor.
Da Ørland kommune gjennom denne avtalen bli andelseier i selskapet Revisjon Midt-Norge
SA vil tjenesteleveransen ikke være gjenstand for anbudsrunde, dekkes av bestemmelsen om
egenaktivitet.
Kontrollutvalget gav innstilling til kommunestyret om valg av revisor for Fellesnemd Ørland
kommune og Bjugn kommune i sak 15/17. Fosen kommunerevisjon IKS ble valgt.
Som følge av virksomhetsoverdragelsen for Fosen kommunerevisjon IKS gir kontrollutvalget
innstilling på ny revisor for Fellesnemd for Ørland Bjugn, gjeldende fra 01.01.2019.
Inndelingslova § 25 pkt d fastsetter at felles kommunestyre skal velge revisor for
virksomheten i fellesnemda.
I kommuneloven §78 nr 4 og forskrift til kommunelovens § 77 er det fastsatt i § 16 at
kontrollutvalget innstiller i sak hvor revisor skal velges.
Kontrollutvalget tok opp saken i sitt møte 28. september 2018 og besluttet å behandle saken
i henhold til bestemmelse gitt i kommuneloven § 78 nr 4, §16 i forskrift til kommunelovens
§77og §25 pkt d i inndelingslova. Følgende vedtak ble fattet;
 «Kontrollutvalget anbefaler at Kommunestyret velger Revisjon Midt-Norge SA som
revisor for fellesnemnd Ørland og Bjugn, gjeldende fra 01.012019

 Saken sendes fram til Kommunestyret med innstilling:
Kommunestyret i Ørland kommune velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor for
fellesnemnd Ørland og Bjugn, gjeldende fra 01.012019»
Administrasjonens vurdering
Administrasjonen har ingen kommentar til saken.
Vedlegg:
1 Fremsending av kontrollutvalgets sak 16/18 - revisor for fellesnemnd for
kommunesammenslåing av Ørland og Bjugn kommuner
2 Referat fra møte i kontrollutvalget Ørland 28.09.2018
3 Gjeldende vedtekter Revisjon Midt Norge SA
4 Melding om vedtak sak 44-2018 Revisjon midt norge
5 Svar på søknad om medlemskap - Revisjon Midt Norge
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ØRLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET
Saksbehandler/telefon:
Arvid Lund/73 85 27 24

Vår dato:
26.10.2018
Deres dato:

Vår ref:
alu/23/18
Deres ref:

Ordfører i Ørland kommune
Gjenpart m/vedlegg:
Leder i fellesnemd Ørland Bjugn
Prosjektleder Nye Ørland

KONTROLLUTVALGET I ØRLAND KOMMUNE, MØTE 28. SEPTEMBER 2018 –
FREMSENDING AV UTVALGETS BEHANDLING AV KONTROLLUTVALGET SIN
SAK 16/18 – REVISOR FOR FELLESNEMD ØRLAND KOMMUNE OG BJUGN
KOMMUNE
Kontrollutvalget i Ørland kommune behandlet i møte 28. september 2018 sak 16/18; Revisor for
Fellesnemd Ørland kommune og Bjugn kommune – etter virksomhetsoverdragelse for Fosen
kommunerevisjon IKS til Revisjon Midt-Norge SA – gjeldende fra 01.01.2019
Saksopplysninger:
Kontrollutvalget ble informert om at omsøkt virksomhetsoverdragelse for Fosen
kommunerevisjon IKS til Revisjon Midt-Norge SA, gjeldende fra 01.01.2019, var
godkjent i styret for Revisjon Midt-Norge SA i møte 3. september 2018 i sak 44/18.
Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven § 78 nr 4 innstille til kommunestyre
ved valg av revisor.
Da Ørland kommune gjennom denne avtalen bli andelseier i selskapet Revisjon MidtNorge SA vil tjenesteleveransen ikke være gjenstand for anbudsrunde, dekkes av
bestemmelsen om egenaktivitet.
Kontrollutvalget gav innstilling til kommunestyret om valg av revisor for Fellesnemd
Ørland kommune og Bjugn kommune i sak 15/17. Fosen kommunerevisjon IKS ble valgt.
Som følge av virksomhetsoverdragelsen for Fosen kommunerevisjon IKS gir
kontrollutvalget innstilling på ny revisor for Fellesnemd for Ørland Bjugn, gjeldende fra
01.01.2019.
Inndelingslova § 25 pkt d fastsetter at felles kommunestyre skal velge revisor for
virksomheten i fellesnemda.
I kommuneloven §78 nr 4 og forskrift til kommunelovens § 77 er det fastsatt i § 16 at
kontrollutvalget innstiller i sak hvor revisor skal velges.
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Med oversendelsen til kommunestyret vedlegges følgende dokumenter:
1. Svar på søknad om medlemskap fra Revisjon Midt-Norge SA
2. Melding om vedtak, sak 44 – 2018 fra Revisjon Midt-Norge SA
3. Gjeldende vedtekter for Revisjon Midt-Norge
Behandling i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget tok opp saken i møte og besluttet å behandle den i henhold til
bestemmelse gitt i kommuneloven § 78 nr 4, §16 i forskrift til kommunelovens §77og
§25 pkt d i inndelingslova.
Vedtak:
 Kontrollutvalget anbefaler at Kommunestyret velger Revisjon Midt-Norge SA som
revisor for fellesnemd Ørland og Bjugn, gjeldende fra 01.012019
 Saken sendes fram til Kommunestyret med innstilling:
Kommunestyret i Ørland kommune velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor for
fellesnemd Ørland og Bjugn, gjeldende fra 01.012019
Innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret i Ørland kommune velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor for
fellesnemd Ørland kommune og Bjugn kommune, gjeldende fra 01.01.2019

Vedlegg:
a. Referat fra møte i kontrollutvalget 28. september 2018
b. Svar på søknad om medlemskap fra Revisjon Midt-Norge SA
c. Melding om vedtak, sak 44 – 2018 fra Revisjon Midt-Norge SA
d. Gjeldende vedtekter for Revisjon Midt-Norge SA

Linda N Grande (sign)
Leder kontrollutvalget

Arvid Lund
sekretær

Møtebok

- Kontrollutvalget i Ørland kommune.

|

Møtested
Rådhuset
Ørland kommune

J nr: KU Ø 20/18

Møtedato

Fra kl.

28.09.18

09.00

Til kl.
11.30

Møteleder

Leder i kontrollutvalget
Linda N. Grande

Møteinnkalling

21.09.18

Møtende medlemmer

Linda N. Grande
Hans Kristian Norset

Fraværende medlemmer

Bjørnar Nesholen (varslet)

Møtende varamedl.

Ove Vinge

Andre møtende

Ordfører og Rådmann / Ørland kommune
Jon Foss / Ørland kommune
Arvid Lund – sekretær

Beh. saker

13/18 – 16/18

Underskrifter

Linda N. Grande
Leder kontrollutvalget

Leder ønsket velkommen til møtet.
Merknader til innkalling:
Kontrollutvalget ble informert om at omsøkt virksomhetsoverdragelse for Fosen
kommunerevisjon IKS til Revisjon Midt-Norge SA gjeldende fra 01.01.2019 var godkjent.
Kontrollutvalget besluttet å følge opp med å behandle saker om valg av revisor for Ørland
kommune og fellesnemd Ørland Bjugn. Kontrollutvalget skal i henhold til Kommuneloven og
Inndelingslova innstille i valg av revisor. Sak 15/18 og sak 16/18 ble opprettet.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 28.09.18
13/18 BUDSJETT 2019, FOR KONTROLLUTVALGET I ØRLAND KOMMUNE –
FORSLAG
Behandling i kontrollutvalget:
Sekretær orienterte om saken.
Oppgavefordeling for utarbeidelse av budsjett for kontrollutvalget i Ørland kommune:
Møtekostnader for utvalget innarbeides av rådmann under politisk aktivitet.
Budsjett for sekretariattjenester fastsettes av Representantskapet for selskapet i
henhold til selskapsavtalen for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.
Kursmidler for kontrollutvalget medlemmer: Utvalget gir innstilling som fremmes til
kommunestyret.
Vedtak:
1. Rådmannen innarbeider møtekostnader for Kontrollutvalget i Ørland kommune
for virksomhetsåret 2019, innarbeides i politisk virksomhet. Tre medlemmer i
9 møter.
2. Kommunestyret bevilger 25 000,- kr til kurs for kontrollutvalget i 2019.
3. Saken sendes fram til kommunestyret med innstilling som vedtak.
14/18 OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK
Behandling:
Møtebøker tom 30. august 2018 (KST) og tom 20. september 2018 (FMSK) ble
behandlet.
Vedtak:
Administrasjon innkalles for å orientere om:
Tilstandsrapport 2017/2018 for grunnskolen i Ørland kommune.
15/18 REVISOR FOR ØRLAND KOMMUNE – ETTER
VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FOR FOSEN KOMMUNEREVISJON IKS
TIL REVISJON MIDT-NORGE SA – GJELDENDE FRA 01.01.2019
Saksopplysninger:
Kontrollutvalget ble informert om at omsøkt virksomhetsoverdragelse for Fosen
kommunerevisjon IKS til Revisjon Midt-Norge SA, gjeldende fra 01.01.2019, var
godkjent i styret for Revisjon Midt-Norge SA i møte 3. september 2018 i sak 44/18.
Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven § 78 nr 4 innstille til kommunestyre
ved valg av revisor.
Da Ørland kommune gjennom denne avtalen bli andelseier i selskapet Revisjon MidtNorge SA vil tjenesteleveransen ikke være gjenstand for anbudsrunde, dekkes av
bestemmelsen om egenaktivitet.
Med oversendelsen til kommunestyret vedlegges følgende dokumenter:
1. Svar på søknad om medlemskap fra Revisjon Midt-Norge SA
2. Melding om vedtak, sak 44 – 2018 fra Revisjon Midt-Norge SA
3. Gjeldende vedtekter for Revisjon Midt-Norge SA
Behandling i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget tok opp saken i møte og besluttet å behandle den i henhold til
bestemmelse gitt i kommuneloven § 78 nr 4 og §16 i forskrift til kommunelovens §77.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 28.09.18
Vedtak:
 Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret i Ørland kommune velger Revisjon
Midt-Norge SA som revisor for Ørland kommune gjeldende fra 01.01.2019.
 Saken sendes fram til kommunestyret med innstilling:
Kommunestyret i Ørland kommune velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor
for Ørland kommune, gjeldende fra 01.01.2019.
16/18 REVISOR FOR FELLESNEMD, ØRLAND KOMMUNE OG BJUGN
KOMMUNE
Saksopplysninger:
Kontrollutvalget ble informert om at omsøkt virksomhetsoverdragelse for Fosen
kommunerevisjon IKS til Revisjon Midt-Norge SA, gjeldende fra 01.01.2019, var
godkjent i styret for Revisjon Midt-Norge SA i møte 3. september 2018 i sak 44/18.
Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven § 78 nr 4 innstille til kommunestyre
ved valg av revisor.
Da Ørland kommune gjennom denne avtalen bli andelseier i selskapet Revisjon MidtNorge SA vil tjenesteleveransen ikke være gjenstand for anbudsrunde, dekkes av
bestemmelsen om egenaktivitet.
Kontrollutvalget gav innstilling til kommunestyret om valg av revisor for Fellesnemd
Ørland kommune og Bjugn kommune i sak 15/17. Fosen kommunerevisjon IKS ble
valgt.
Som følge av virksomhetsoverdragelsen for Fosen kommunerevisjon IKS gir
kontrollutvalget innstilling på ny revisor for Fellesnemd for Ørland Bjugn, gjeldende
fra 01.01.2019.
Inndelingslova § 25 pkt d fastsetter at Felles kommunestyre skal velge revisor for
virksomheten i fellesnemda.
I kommuneloven §78 nr 4 og forskrift til kommunelovens § 77 er det fastsatt i § 16 at
kontrollutvalget innstiller i sak hvor revisor skal velges.
Med oversendelsen til kommunestyret vedlegges følgende dokumenter:
1. Svar på søknad om medlemskap fra Revisjon Midt-Norge SA
2. Melding om vedtak, sak 44 – 2018 fra Revisjon Midt-Norge SA
3. Gjeldende vedtekter for Revisjon Midt-Norge
Behandling i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget tok opp saken i møte og besluttet å behandle den i henhold til
bestemmelse gitt i kommuneloven § 78 nr 4, §16 i forskrift til kommunelovens §77og
§25 pkt d i inndelingslova.
Vedtak:
 Kontrollutvalget anbefaler at Kommunestyret velger Revisjon Midt-Norge SA som
revisor for fellesnemd Ørland og Bjugn, gjeldende fra 01.012019
 Saken sendes fram til Kommunestyret med innstilling:
Kommunestyret i Ørland kommune velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor
for fellesnemd Ørland og Bjugn, gjeldende fra 01.012019

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 28.09.18
Orienteringer/Drøftinger
Orientering:
Administrasjon i Ørland kommune orienterte om følgende saker:
 Tertialrapport nr 2 2018. Rapport følger vedlagt til utvalget.
Rådmann orienterte.
Noe overforbruk på drift, 1,75 mill kr. Dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond.
Investeringer i henhold til plan. Merforbruk på 550 000,- kr lufthavna.
Finans: Låneopptak på ca 60 mill kr i 2. tertial, sum lånegjeld 821,9 mill kr.
43,6 % av lånene er på fastrente.
 Ø&H plan 2019 – 2022 for Ørland kommune.
Ordfører og rådmann orienterte.
Noen utfordringer i forbindelse med kommunesammenslåingen ble omtalt.
 Sluttregnskap for byggeprosjektene Ørland Sparebank Arena og Barneskolen på Brekstad.
Rådmann og Jon Foss orienterte.
Ørland Sparebank Arena: Kostnadsramme på 127 mill kr inkl moms.
Bygget er overtatt av kommunen. Sluttregnskap for prosjektet avlegges ikke før prøve- og
garanti-perioder er over.
Alternative muligheter omkring moms-komp, eksterne tilskudd og tippemidler ble omtalt i
orienteringen.
Prognose: Gitt ramme holder.
Barneskole:
Kostnadsramme på 125, 5 mill uten moms.
Bygget er overtatt av kommunen. Sluttregnskap for prosjektet avlegges ikke før prøve- og
garanti-perioder er over.
Prognose: Gitt ramma holder.
 Tilstandsrapport 2017/2018 for grunnskolen i Ørland kommune.
Orienteringen utsettes til neste møte i kontrollutvalget, 26. oktober 2018.
Drøfting:
Kontrollutvalget har behov for informasjon/kopi av dokumenter og orienteringer som leveres
ut/gis i møter hvor dokumenter/orienteringer er grunnlag for beslutninger i møte. Aktuelle
fora er Kommunestyret, Formannskap og Fellesnemd.
Sekretær følger opp.
Neste møte 26. oktober 2018, kl 0900.
A Lund, referent

VEDTEKTER FOR REVISJON MIDT-NORGE SA
Vedtatt på årsmøte 28.08.2017

§1

Sammenslutningsform og foretaksnavn

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Revisjon Midt-Norge SA.
Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.
§2

Forretningssted

Forretningskontoret er i Steinkjer kommune.
§3

Virksomhet

Foretaket skal drive revisjon av de kommuner og fylkeskommuner som har medlemskap i
foretaket, i tråd med den til enhver tid gjeldende kommunelov.
Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i
virksomheten. Foretaket forplikter seg til å dekke medlemmenes behov for
revisjonstjenester, og medlemmene forplikter seg til å kjøpe hoveddelen av sine
revisjonstjenester fra samvirkeforetaket.
Foretaket kan selge tjenester til andre rettssubjekter som eies helt eller delvis av et eller
flere av medlemmene, eller til andre, så lenge den totale andelen av denne omsetningen
ikke overstiger 20 % av foretakets totale omsetning.
Foretaket kan inngå på eiersiden i andre foretak eller selskap der dette er hensiktsmessig for
oppfyllelsen av foretakets hovedformål.
Medlemskap er ikke åpent for andre enn kommuner og fylkeskommuner beliggende i
Trøndelag og nærliggende områder.
Foretaket skal være medlem i KS Bedrift. Foretakets ansatte skal ha offentlig tjenestepensjon
i KLP.
Medlemmenes kontrollutvalg og valgte revisor har rett til å kreve de opplysninger som
finnes påkrevd for deres kontroll, fra selskapets daglige leder, styre og foretakets valgte
revisor.
§4

Andelsinnskudd

Hvert medlem skal betale andelsinnskudd etter følgende fordeling, basert på innbyggertall:
Folketall
Under 2000
2000 - 4999
5000 - 9999
10000 - 19999
Over 20000
Fylkeskommuner

Innskudd
15 000
30 000
60 000
120 000
200 000
600 000

Årsoverskudd skal ikke benyttes til å bygge opp kapitalkonti for enkeltmedlemmer. Utover
dette gjelder bestemmelsene i vedtektenes punkt 5 om anvendelse av årsoverskudd.
Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent.
§5

Anvendelse av årsoverskudd

Overskudd skal som hovedregel forbli i virksomheten og komme medlemmene til gode
gjennom gode og effektive revisjonstjenester.
Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det
kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men
årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:
1.
2.
§6

Godskriving av foretakets egenkapital
Etterbetaling til medlemmene basert på omsetning, jf. samvirkeloven § 27
Årsmøtet

Årsmøtet velger fast møteleder med vara på det første møtet etter kommunevalg.
På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
§7

Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av
årsoverskudd.
Budsjett for kommende år etter forslag fra styret.
Økonomiplan for de fire neste budsjettår etter forslag fra styret.
Overordnede mål og retningslinjer for driften.
Valg til valgkomite og styre etter vedtektenes § 8
Valg av revisor
Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet.
Stemmerett på årsmøtet

Medlemmenes stemmerett på årsmøtet er basert på fjorårets omsetning med foretaket
etter denne modellen:
Fjorårets omsetning
Under 0.5 mill
0.5 - 1 mill
1 - 2 mill
2 - 3 mill
3 - 5 mill
Mer enn 5 mill

Antall stemmer
1
2
4
6
8
12

§8

Styre, valgkomite og daglig leder

Foretaket skal ha et styre med 6 medlemmer med numeriske varamedlemmer som velges av
årsmøtet, og 1 medlem med varamedlem som velges av og blant de ansatte. Styreleder og
nestleder velges av årsmøtet.
Styret skal sammensettes ut fra selskapets behov for kompetanse, kapasitet og
uavhengighet. Av styremedlemmene som velges av årsmøtet, skal det være tre av hvert
kjønn. Styresammensetningen skal så langt som mulig gjenspeile medlemskommunenes
geografi.
Foretaket skal ha en valgkomite, med 3 medlemmer. Valgkomiteen avgir en begrunnet
innstilling til valg av medlemmer til styret. Årsmøtet skal fastsette retningslinjer for
komiteens arbeid. Valgkomiteen innstiller også på valg av møteleder med vara til årsmøtet,
jf. § 6.
Årsmøtet skal fastsette en styreinstruks. Styret har myndighet til å inngå tjenesteavtaler med
det enkelte medlem som tjenestemottaker. Slik myndighet kan delegeres til daglig leder.
Dersom denne myndigheten delegeres, skal styret fastsette prinsipper for avtalenes innhold
som sikrer behandling av medlemmene i tråd med samvirkelovens likhetsprinsipp, dog slik at
forskjellsbehandling er tillatt dersom dette er saklig begrunnet i tråd med samvirkeloven.
Foretaket skal ha en daglig leder som tilsettes av styret.
§9

Uttreden

Uttreden kan foretas med ett års varsel. Utmelding skal skje skriftlig.
Ved utmelding har medlemmet krav på å få tilbakebetalt sitt andelsinnskudd. Innskuddet
utbetales på uttredelsestidspunktet. Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på
andelsinnskudd.
Ved uttreden skal det foretas en beregning av pensjonsforpliktelsen ved opphør
(engangspremie) per dato. Medlemmer som trer ut av selskapet må innbetale sin andel av
foretakets engangspremie.
§ 10

Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket

Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i
foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har ikke krav på å få
utbetalt renter på andelsinnskudd.
Gjenværende midler utover dette skal tilfalle dem som er medlemmer på
oppløsningstidspunktet. Fordelingen av midlene skal skje på grunnlag av deres omsetning
med foretaket de siste tre årene.

Melding om vedtak
Utskrift fra møte i styret 03.09.2018
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FOSEN KOMMUNEREVISJON IKS – SØKNAD OM MEDLEMSKAP

Vedtak:
Styret godkjenner søknad om medlemskap for Bjugn kommune, Indre Fosen kommune, Osen
kommune, Roan kommune, Ørland kommune og Åfjord kommune i Revisjon Midt-Norge SA.

Forslag til vedtak i styret:
Styret godkjenner søknad om medlemskap for Bjugn kommune, Indre Fosen kommune, Osen
kommune, Roan kommune, Ørland kommune og Åfjord kommune i Revisjon Midt-Norge SA.

SAKSUTREDNING
Vedlegg:
▪ Søknad om opptak i Revisjon Midt-Norge SA av 11.07.2018.
Saksopplysninger:
Fosen kommunerevisjon IKS har på vegne av sine eierkommuner søkt om medlemskap i Revisjon
Midt-Norge SA.
Bakgrunn for saken er at Fosen kommunerevisjon IKS tok initiativ til en dialog og prosess rundt
muligheten for en sammenslåing med Revisjon Midt-Norge SA november 2017.
Styreleder og daglig leder ble invitert til et styremøte i Fosen kommunerevisjon IKS i desember 2017.
Daglig leder var tilstede i møtet og orienterte om Revisjon Midt-Norge SA og prosessen rundt
etableringen av selskapet. I tillegg har daglig leder og ass. daglig leder hatt et møte i januar 2018 med
administrativ ledelse i Fosen kommunerevisjon. Dette møtet er fulgt opp med et nytt møte i april med
en grundigere gjennomgang rundt økonomi.
På bakgrunn av dette er det laget en intensjonsavtale som er forelagt styremedlemmene og tillitsvalgte
i Revisjon Midt-Norge SA per e-post. I denne forbindelse har det ikke kommet inn merknader til
avtalen. Avtalen er deretter signert av de to styrelederne. Representantskapet i Fosen
kommunerevisjon behandlet avtalen i møte 4. mai 2018. Behandlingen i representantskapet resulterte
i et enstemmig vedtak om å anbefale eierkommunene om å søke medlemskap i Revisjon Midt-Norge
SA, samt å avvikle Fosen kommunerevisjon IKS.
Alle kommunene på Fosen har nå fattet likelydende vedtak om å søke medlemskap i Revisjon MidtNorge SA

Årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA har i møte av 16. april 2018 gitt styret aksept for en strategi om å
ta opp nye medlemmer.
Samvirkeloven peker på at alle som kan få sine økonomiske interesser ivaretatt av et samvirkeforetak,
har rett til å bli medlem av foretaket ved innmelding. Vedtektene kan inneholde vilkår for å bli og være
medlem så langt det er saklig grunn for det.
I vedtektene til Revisjon Midt-Norge SA heter det i § 3 Virksomhet;
Foretaket skal drive revisjon av de kommuner og fylkeskommuner som har medlemskap i foretaket, i
tråd med den til enhver tid gjeldende kommunelov.
Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i
virksomheten.
Foretaket forplikter seg til å dekke medlemmenes behov for revisjonstjenester, og medlemmene
forplikter seg til å kjøpe hoveddelen av sine revisjonstjenester fra samvirkeforetaket.
Foretaket kan selge tjenester til andre rettssubjekter som eies helt eller delvis av et eller flere av
medlemmene, eller til andre, så lenge den totale andelen av denne omsetningen ikke overstiger 20%
av foretakets totale omsetning.
Medlemskap er ikke åpent for andre enn kommuner og fylkeskommuner beliggende i Trøndelag og
nærliggende områder.
Myndigheten til å vedta innmeldinger av nye medlemmer i foretaket ligger til styret. Innmeldinger skal
etter samvirkeloven vedtas innen 2 mnd fra søknad er mottatt. Nye medlemmer av samvirkeforetaket
skal betale andelinnskudd basert på innbyggertall. Medlemskap i foretaket gir stemmerett på årsmøtet
og antall stemmer baseres på fjorårets omsetning med foretaket. Endringer i medlemsmassen vil gi
endringer i eierandeler. Revisjon Midt-Norge SA har i dag 43 kommuner som medlemmer. Disse har til
sammen 100 stemmer på årsmøtet. Eierskapet gir mulighet for påvirkning på selskapets styring,
strategier og økonomi.
Økonomi:
Opptak av nye medlemmer og eventuelle kunder må være i selskapet og medlemmenes økonomiske
interesser. Flere medlemmer og økt oppdragsmengde kan styrke selskapet og bidra til å opprettholde
kompetanse og kapasitet. Det er vurdert økonomiske konsekvenser av en virksomhetsoverdragelse
og det er daglig leders vurdering at dette er innenfor rammer som er akseptable for Revisjon MidtNorge SA .
Vurdering:
På bakgrunn av de endringer vi nå ser innen kommunestruktur, og likedan selskapsstruktur innenfor
offentlig revisjon, er det ønskelig å ta opp nye medlemmer. Forutsetningen for opptak av nye
medlemskommuner må være at dette er i tråd med vedtektene i selskapet. Det er vurdert at søknaden
fra kommunene på Fosen oppfyller kriteriene for medlemskap. Nye kommuner som medlemmer vil
kunne kompensere for eksisterende eierkommuner som slår seg sammen fra 2020.
Revisjon Midt-Norge har per i dag 40 medarbeidere. Dette gir oss et stort og godt fagmiljø. Et stort
fagmiljø er viktig for å tiltrekke seg nye medarbeidere og gir mulighet for en viss spesialisering av
kompetansen. Det gir også mulighet til å ta ut noen stordriftsfordeler. Nye kommuner styrker disse
mulighetene. All vekst i selskapet må skje med formål om å bidra til bedre og kostnadseffektive
revisjonstjenester til medlemskommunene.
Ny utredning datert 26.04.18 har tatt inn i seg hovedelementene i de innspill som administrasjonen i
Revisjon Midt-Norge SA har gitt. Fosen kommunerevisjon IKS har 3 ansatte per august 2018.
Intensjonsavtalen legger til grunn en virksomhetsoverdragelse fra 01.01.2019. Det anbefales at
søknaden om medlemskap fra kommunene på Fosen innvilges.

Arkiv:
033-15097/2018
Dato:
14.11.2018
Saksbehandler: Britt Brevik
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Utvalg
Arbeidsutvalget for kommunesammenslåing Ørland og
Bjugn kommuner
Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner

Møtedato
29.11.2018

MØTEPLAN 2019 - FELLESNEMNDA OG ARBEIDSUTVALGET
Prosjektleders innstilling
Foreslåtte møteplan 2019 for Arbeidsutvalget og Fellesnemnda, vedtas.
Sakens bakgrunn og innhold
I følge vedtatte politiske reglement for Fellesnemnda Ørland/Bjugn og jfr. Kommunelovens §
32, vedtar nemnda selv møteplan. Møter avholdes i forhold til oppsatt forslag eller når
organets leder finner det påkrevet eller minst 1/3 av de faste medlemmene krever det.
Administrasjonens vurdering
Forslag til møteplan for Arbeidsutvalget og Fellesnemnda er utarbeidet med hensyn til
møteplan for andre styrer, råd og utvalg, samt skolerute og høytidsdager.
Forslag møteplan 2019 for Arbeidsutvalget:
Arbeidsutvalget (AU) avholder sine møter omtrent hver 14. dag, normalt på tirsdager kl.
16.30.
Forslag møteplan 2019 for Fellesnemnda:
24. januar
14. februar
28. mars
25. april
23. mai
20. juni
29. august
26. september
23. oktober
28. november
12. desember
Fellesnemnda avholder sine møter normalt på torsdager kl. 13.00.
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Utvalg
Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner

Møtedato
29.11.2018

BUDSJETT 2019 - PROSJEKT KOMMUNESAMMENSLÅING
Arbeidsutvalget Ørland/Bjugn - Prosjektleders innstilling
Budsjettet for 2019 for kommunesammenslåingsprosjektet «nye Ørland» vedtas som
framlagt.
Sakens bakgrunn og innhold
Budsjettet omhandler følgende tilskudd og områder:
 Tilskudd til engangskostnader (mottatt 2017)
• Infrastrukturtilskudd (mottatt 2017)
• Regionsentertilskudd (mottas årlig i perioden 2017-2019 og legges inn i
rammetilskuddet etter sammenslåingen)
• Tilskudd fra Fylkesmannen til kultur- og identitetsbygging
• OU midler fra KS
Budsjettet er satt opp etter kommunale prinsipp og vil bli supplert med et prosjektbudsjett
når regnskapet for 2018 er ferdig
For nærmere beskrivelse vises til vedlagte dokument
Administrasjonens vurdering
Saken har vært framlagt og drøftet i Arbeidsutvalget 13.11.18 med følgende konklusjon:
Arbeidsutvalget slutter seg til fremlagte budsjett og sender saken videre til behandling i
Fellesnemnda. AU viser samtidig til Fellesnemndas vedtak ifm regionsentertilskuddet for 2018 av
21.06.2018 sak 18/10.
Vedtak Regionsentertilskuddet for 2018:
1) Regionsentertilskuddet for 2018 disponeres slik;
Formål
Kroner
Tre politiske delprosjekt/ 3* 0,5 mill 1,5 mill
Fellesnemd og AU
0,5 mill
Styrking administrasjon 2* 0,75 mill 1,5 mill
Administrative grupper kultur
0,3 mill
Totalt
3,8 mill
Vedlegg:

1

Budsjett 2019 - Prosjekt kommunesammenslåing
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Budsjett 2019
Prosjekt
kommunesammenslåing

Innledning
Vi er nå inne i en tid hvor kommunesammenslåingsprosjektet nye Ørland for alvor setter fart.
Før utgangen av 2018 vil politiske og administrative styringsstrukturer under fellesnemda være
etablert. Prosjektorganisasjonen er organisert og supplert med eksternt finansierte rådgivere som
yter oss bistand. Innen utgangen av 2018 vil øverste strategiske ledelse for nye Ørland trolig være
tilsatt. Øvrig organisasjon vil utredes og ansatte vil innplasseres fortløpende. Vi har samtidig gjort et
arbeid for å kartlegge hva som må gjøres og hva som bør gjøres av oppgaver før 01.01.2020. Vi vil
prioritere det som haster mest og søke råd fra andre som har erfaring fra tilsvarende prosesser slik at
vi blir sikrere på hva vi skal prioritere. Neste år vil i stor grad handle om å utarbeide og behandle
mange politiske saker og å skape en felles organisasjon med felles systemer, strukturer og
forvaltningspraksis. Vi vil komme tilbake med en sak hvor vi utreder hvordan vi organiserer oss som
en kommune og når vi begynner å opptre med felles administrasjon.
Politikere i begge kommunene legger rammer for drift av dagens kommuner og slik legger de også
føringer for økonomien i nye Ørland. Prosjektorganisasjonen vil gjøre det man kan for å vise politisk
handlingsrom og for å finne de faglig beste løsningene på de utfordringer vi står ovenfor. Vi har
derfor utredet økonomiske utsikter for nye Ørland. Vi vil også utrede hva vi eventuelt kan finne av
gevinster, hva vi kan slutte å gjøre og hvordan vi eventuelt kan hente økte inntekter gjennom en
eventuell eiendomsskatt.
Norge er ett av verdens rikeste land og nye Ørland er blant de regionene i Norge der det investeres
mest. Vi har de senere år opplevd sysselsettingsvekst, næringsvekst og befolkningsvekst. Vi ønsker
oss en bærekraftig drift av nye Ørland slik at vi på en best mulig måte kan håndtere den veksten vi
mener vil komme.

Prinsipper ved budsjettutarbeidelsen
Det foreslås her noen prinsipper for hvilke kostnader som skal dekkes av prosjektet.
Hovedprinsippene er:
•
•
•
•

Definerte hovedmål for sammenslåingen og den nye kommunen legges til grunn for
budsjetteringen.
Prosjektet dekker kun de ekstra kostnader som kan sies å komme som en følge av
sammenslåingen.
Interne ressurser godtgjøres som hovedregel ikke.
Kostnader som ikke medtas i dette prosjektbudsjettet, men som også har betydning for
sammenslåingen er:

Kostnader ved samordning av ansattes rettigheter, herunder pensjonsordninger
og lønnstilpasning.

Harmonisering av tjenestenivået i de to kommuner.

IT-investeringer som de to kommuner uansett måtte ha gjort på egen hånd.

Disse størrelser må innarbeides i budsjettet for 2020 for den nye kommunen, der også synergieffekter ved sammenslåingen må synliggjøres og hensyntas. Erfaring fra andre sammenslåinger viser
at man kan overvurdere gevinstrealiseringspotensialet tidlig i prosessen. Vi utreder nå
gevinstrealiseringspotensialet slik fagretningene ser dette nå.

Tilskudd kommunesammenslåing:
Vi vil motta fire ulike tilskudd ved kommunesammenslåingen:
•
•
•
•

Tilskudd til engangskostnader (mottatt 2017)
Infrastrukturtilskudd (mottatt 2017)
Regionsentertilskudd (mottas årlig i perioden 2017-2019 og legges inn i rammetilskuddet
etter sammenslåingen)
Reformstøtte (mottas 2020)

Tilskudd engangskostnader
I tråd med inndelingsloven § 15 har vi fått tilskudd til dekning av engangskostnader etter en
standardisert modell. Vi har mottatt 20,5 millioner i tilskudd.

Fellesnemnda vedtok i 2017 følgende budsjett:
Vedtatt av fellesnemnda okt 2017

Prosjektbemanning inkl IKT
Godtgjørelse folkevalgte
Møtekostnader
Godtgjørelse tillitsvalgte
Opplæring / kurs
Arbeid med sammenslåing av fellesrådene
SUM

Budsjett
2017
50 000
125 000
25 000

Budsjett
2018
4 840 000
500 000
75 000
500 000
200 000
250 000

Budsjett
2019
SUM
7 810 000 12 700 000
500 000 1 125 000
75 000
175 000
750 000 1 250 000
200 000
400 000
500 000
750 000

200 000

6 365 000

9 835 000 16 400 000
Diverse (20%)
4 100 000
Bevilgning
20 500 000
Ikke fordelt
0

Regnskapet for 2017 viste følgende:
Avsatt på fond
20 500 000
Kostnader 2017
403 855
Til 2018 og 2019
20 096 145
Vedtatt budsjett 2018
Kan benyttes i 2019

6 365 000
13 731 145

Budsjett
2019
Prosjektbemanning
IKT / kommunikasjon
Godtgjørelse folkevalgte
Møtekostnader
Godtgjørelse tillitsvalgte
Opplæring / kurs
Arbeid med sammenslåing av fellesrådene *1
SUM
Avsettes til reserve
SUM

4 600 000
5 810 000
400 000
175 000
750 000
200 000
750 000

12 685 000
1 046 000

13 731 000

Ut i fra årets erfaring er godtgjørelse folkevalgte redusert med kr 100.000 og møtekostnader økt
tilsvarende.
Vi ser etter en gjennomgang med fellesrådene at det er avsatt noe for lite og foreslår å øke beløpet
med kr 250.000 i 2019.

IKT
Ørland og Bjugn kommuner har ca 50 fagsystemer. IKT er det største enkeltprosjektet i
sammenslåingsprosessen. Det er spesielt kostnader knyttet til konvertering-, oppbygging- og
innfasing av dagens programmer inn til felles ny base. Vi har noen merkostnad knyttet til
sammenslåingen sammenlignet med f.eks Åfjord / Roan. Dette er med bakgrunn i at vi har i dag to
IKT avdelinger som skal bli til en. Vi har også flere programmer som ikke er lik innenfor fagområdene
som også gjøre at vi får flere avklaringer og i noen tilfeller økt kostnad. Mye av dette er styrt av
leverandørene og vi er i en skvis hvor det er flere kommuner som skal ha denne jobben utført innen
1.1.2020, vi ser da at leverandørene tar seg godt betalt.
Det tas ikke høyde for oppgraderinger og at man «kjøper beste løsning» i denne prosessen.
Prosjektledelsen vil vurdere nøye i samråd med fagområdene før man eventuelt høyner standarden,
men der det er åpenbare gevinster eller faglige begrunnelser vil dette bli vurdert ut ifra et totaltbilde.

Ut i fra en gjennomgang ser det ut som om det vil bli igjen midler på årets budsjett. Vi vil komme
tilbake med et revidert budsjett når regnskapet er avsluttet.

Regionsentertilskudd
I tillegg kommer avsatte regionsentertilskudd fra 2018 som er vedtatt benyttet som følger:
Regionsentertilskudd
Bjugn
Ørland
SUM

1 800 000
2 000 000
3 800 000

Politiske delprosjekt
Kulturbyggende aktivitet
Styrking adm
Styrket kulturarbeid
SUM

1 500 000
500 000
1 500 000
300 000
3 800 000

Politiske delprosjekt:
En andel av regionsentertilskuddet går til hvert av de politiske delprosjektene. Det er naturlig at
deltagelse i de politiske delprosjektene skjer på samme vilkår som øvrig politisk arbeid med de frikjøp
og godtgjøringsregler som gjelder for øvrig. De politiske delprosjektene vil dermed gi ekstra utgifter
til frikjøp og godtgjøring som i utgangspunktet ikke var budsjettert hverken i kommunene eller i
fellesnemdas budsjett. Ved å i tillegg dedikere en sum til arbeidet gir man rom til at delprosjektene
kan organisere arbeidet slik de ønsker og eksempelvis legge til rette for studieturer, innbyggerinvolvering, utredninger mm. Dette er klokt både med tanke på å legge forholdene bedre til rette for
politisk arbeid og for samfunnsutviklingen, men også med tanke på å legge forholdene til rette for
godt arbeid i delprosjektene med den kultur-utviklende effekten det også har.
Det ble vedtatt 0,5 mill kroner til hvert av de politiske delprosjektene. Midlene skal gå til godgjøring
og frikjøp etter ordinære regler for politisk arbeid, studietur, eventuelle utredninger og
innbyggerdialog.
Vi ser at det foreløpig er benyttet lite av disse midlene. Vi tror imidlertid at dette kan endre seg i
tiden framover og vil oppfordre den politiske ledelsen i delprosjektene å vurdere hva man ønsker å
benytte disse midlene til.
Kulturbyggende aktivitet
Det er avsatt 0,5 mill kroner til fellesnemda og arbeidsutvalget til egne kulturbyggende aktiviteter,
foredragsholdere, studietur og eventuelt andre tiltak som kan styrke fellesnemdas og
arbeidsutvalgets arbeid. Prosjektleder foreslår at de midler som ikke disponeres direkte til politisk
arbeid disponeres til andre kulturbyggende aktiviteter i samfunnet. Gruppen «visjon, symboler og
felles kultur» vil utarbeide en plan for kulturaktiviteter i 2019 som vil komme som sak til
arbeidsutvalget og fellesnemnda.
Styrket kulturarbeid administrative grupper
Det er avsatt 0,3 mill kroner til styrket kulturarbeid i administrative grupper og ses
i sammenheng med midler gitt av fylkesmannen. Dersom vi innvilges OU-midler fra KS til tilsvarende
formål vil vi vurdere tiltaket på nytt.
Med unntak av styrkning av administrasjonen er disse midlene benyttet i liten grad. Fellesnemnda
må avgjøre om regionsentertilskuddet skal brukes /styres av prosjektet eller om det skal overlates til
den enkelte kommune å benytte det.

Infrastrukturtilskudd
Det vil bli lagt fram en separat sak på dette tilskuddet i første kvartal 2019.

Øvrige tilskudd
Det er også hentet inn tilskudd fra Fylkesmannen og OU-midler fra KS
Tilskuddet fra fylkesmannen:
Fylkesmannen ønsker å tildele midler til to prosjekter i nye Ørland kommune og nye Nærøysund
kommune, som begge skal fremmer kulturbygging og identitetsbygging i arbeidet med etablering av
de nye kommunene.
Bakgrunnen for tildelingen er et ønske om styrke forutsetningene for å lykkes med Stortingets vedtak
om sammenslåing av de fire kommunene. Begge steder kom det nasjonale vedtak om sammenslåing
som ikke var i tråd med lokale vedtak. Fylkesmannen ser på tiltak innenfor området kulturbygging og
identitetsbygging som spesielt viktig i disse to nye kommunene, for å bygge felleskap på tvers av
dagens kommunegrenser og etablere «vi-følelse».
Det er tildelt 0,5 mill kroner til hvert av prosjektene for å styrke kommunale prosesser både mot
innbyggere og ansatte i dagens to kommuner. Midlene kan også benyttes til innhenting av kunnskap
f.eks. for å avdekke hvilke kulturelle elementer innbyggerne i de ulike lokalsamfunnene verdsetter,
og som de er opptatt av å ikke miste.

Følgende premisser legges til grunn for Fylkesmannens tildeling:
•
Det forutsettes et politisk eierskap til og forankring av arbeidet.
•
Det må (på ordinær måte) etableres prosjektplaner og en beslutningsstruktur for
planlegging, styring/prioritering og rapportering på bruk av midler. Det anbefales at den
etablerte Fellesnemnda får denne oppgaven.
•
Midlene kan benyttes i hele prosjektperioden fram til 1.1.2020, og det anbefales at
midlene fordeles på tiltak gjennom hele perioden.
•
Midlene ytes kun til påløpende kostnader fremover i tid.
•
Det forutsettes rapportering av bruken av de tildelte midlene
•
Det forutsettes at Nye Ørland og Nye Nærøysund har kontakt både i tidlig fase (for å dele
ideer om prosjektgjennomføring og se om det er mulige felles innsatsområder), rundt
erfaringsutveksling om prosjektene undervegs og formidling i etterkant.
•
Tildelingen kommer i tillegg til de nasjonale virkemidlene som er blitt tildelt kommunene.
Fylkesmannen er opptatt av at tildelingene av skjønnsmidler blir brukt i henhold til formål som
beskrevet. I tillegg kommer også viktigheten av at resultatet fra de tiltak som blir innvilges støtte, blir
gjort synlig og tilgjengelige for andre. For å sikre dette bør tiltakene dokumenteres. Vi vil be om at
kommunene rapporterer årlig om måloppnåelse, økonomi og nyttige erfaringer/gode råd, med første
rapport 1. februar 2019.

OU-midlene fra KS
Vi står ovenfor en utfordrende sammenslåingsprosess der vi ser behov for å styrke kompetansen på
prosjektledelse. Vi har søkt og mottatt 1,3 mill kroner fra KS i OU-midler

Gjennom bistand fra eksternt konsulentfirma ønsker vi å tilknytte oss erfaring og kompetanse fra
andre kommunesammenslåinger. Flere ligger foran nye Ørland i løypa og vi har mye å lære fra dem
som allerede er godt i gang. Samtidig vil vi benytte prosjektet til å utvikle organisasjonens egen
kompetanse på prosjektledelse. Rent praktisk vil dette utføres ved fortløpende veiledning og
oppfølging av prosjektleder, den nye ledergruppa og de administrative arbeidsgruppene.
Vi tror det har verdi at en ekstern aktør med erfaring fra tilsvarende endringsprosjekter hjelper oss
med dette og at dette bygger faglig tillit til en prosess som trenger det, og at prosjektet har god
kompetanse- og erfaringsoverføring slik at vi i kommunen selvstendig kan gjennomføre
prosjektbaserte endringsprosesser i framtiden. Bruk av ekstern konsulent vil på denne måten gi
kommunens prosjekt- og styringsgruppe verdifull arbeidsrelatert lederutvikling.
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FELLESNEMNDAS UTTALELSE OM BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 20192022 I ØRLAND OG BJUGN KOMMUNER
Arbeidsutvalget Ørland/Bjugn - Prosjektleders innstilling
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. Avsetning til fond bør økes opp til anbefalt nivå – 1,75% av inntektene.
c. Det bør oppmuntres til samarbeid på tvers av kommunegrensene for å oppnå
økonomiske og faglige gevinster.
Sakens bakgrunn og innhold
I inndelingslovens § 26 om fellesnemdas oppgaver fremgår det av pkt 3 fellesnemdas
oppgaver med budsjett:
«Fellesnemnda skal ta hand om det førebuande arbeidet med økonomiplanen og med budsjettet
for det første driftsåret etter at samanslåinga eller delinga som nemnt i § 3 andre ledd bokstav
b, er sett i verk. Nemnda skal i sin verkeperiode gi fråsegn til departementet om årsbudsjetta og
økonomiplanen for dei kommunane eller fylkeskommunane saka gjeld.»
Denne saken omhandler siste punktum i § 26.3 som sier at fellesnemda skal gi en uttalelse til
departementet om årsbudsjettet og økonomiplanen for de kommuner som skal slås sammen.
Det vil si at fellesnemda skal gi en uttalelse om budsjettet for Ørland og Bjugn for 2019.
Fylkesmannen har i mail av 22.11.17 gitt noen føringer i forhold til Fellesnemdas uttalelse:
«Fylkesmannen viser til tidligere informasjon omkring kravene i inndelingsloven § 26. En av
fellesnemndens viktige oppgave er å påse en ansvarlig økonomisk inngang til den nye

kommunen fra 1.1.2020. For å sikre dette sier inndelingsloven at fellesnemnda skal gi uttalelser
om budsjett og økonomiplanene til den enkelte sammenslåingskommune i årene fram til
sammenslåingen. Uttalelsene skal sendes departementet (som har delegert oppgaven til
Fylkesmannen).
Fylkesmannen ber om at fellesnemda f.eks. tar stilling til:
- Om enkeltkommunens driftsbudsjett/ økonomiplan (tiltak/investeringer) er i samsvar med
politiske prioriteringer og innenfor det handlingsrommet den nye kommunen vil få.
- I hvilken grad er de tiltakene og de vedtatte investeringer i samsvar med de fremtidige
behov i den nye kommunene.
Fylkesmannen ser det formålstjenlig at fellesnemndas sin uttalelse er kjent før de formelle vedtak
i de enkelte kommunestyrene. Da kan enkeltkommuner ha mulighet til å gjøre eventuelle
tilpasninger. Følgelig anbefales det dialog mellom fellesnemnda og enkeltkommunene i
prosessen fram til vedtak.
Fylkesmannen anbefaler kommunene å samarbeide tett om økonomiplanene allerede fra 20182021 og i senere år. Dette ut fra:
Kravet om realisme og bærekraft som er stilt i kommuneloven
- synliggjøring av mulige samordningsgevinster
- rigging av ny organisasjon
- samordning av øvrige styringsdokumenter (plansiden).
Gjennom denne dialogen vil fellesnemnda tidlig kunne være i stand til å lage «et skyggebudsjett» for den nye kommunen. Fellesnemnda vil således være godt forberedt når nemnden
høsten 2019 skal utarbeide sitt fremlegg til budsjett for perioden 2020 - 2023 (jf.
inndelingslovens § 26).
Administrasjonens vurdering
I sak 18/11 Fellesnemndas uttalelse om økonomiplan 2019 - 2022 i Ørland og Bjugn
kommuner – framdrift og forutsetninger ble følgende vedtatt:
1. Forutsetninger og krav til økonomiplanene for 2019-2022 må samordnes slik at disse
planene danner grunnlag for arbeidet med en felles økonomiplan for 2020-2023.
2. Økonomiplanene utarbeides på bakgrunn av likelydende forutsetninger.
3. Disposisjonsfondets størrelse skal være på minst 10 mill i begge kommunene pr.
01.01.20. Det bør i tillegg innarbeides avsetninger i det enkelte år.
4. Låneopptak:
a. Begge kommunene kan for budsjett 2019 vedta låneopptak i hht budsjettert årlig
avdrag på lån.
b. Låneopptak ut over dette bør legges frem og diskuteres i fellesnemda.
c. Vedtak om nye låneopptak ut over opprinnelig budsjett skal fra og med andre halvår
2018 legges frem for fellesnemda før vedtak i den enkelte kommune.
d. I tillegg til dette kan det tas opp lån til:
i. Startlån
ii. VAR-sektoren
5. Det skal legges opp til at en åpenhet om økonomi i begge kommuner, og at gjensidig
forståelse av likheter og ulikheter danner grunnlaget for arbeidet med felles
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økonomiplan for 2020 – 2023. Kommunene skal orientere fellesnemda fremover om
økonomisk status ifm tertialrapporter.
6. Det må lages en egen utredning om eiendomsskatt og hvilken effekt en eventuell
unnlatelse eller innføring vil ha i nye Ørland kommune.
7. Det skal utarbeides finansielle måltall i hht ny kommunelovs § 14 – 2c.
Fellesnemnda gjorde følgende vedtak i saken om økonomiplanene:
Arbeidsutvalget fikk i møte den 18.09.18 en muntlig orientering om økonomiplanene for Ørland
og Bjugn, og hvilke risikoer og utfordringer dette gir for Nye Ørland kommune fra 2020. På
bakgrunn av orienteringen og diskusjonen i møtet vedtok arbeidsutvalget følgende innstilling til
fellesnemda.
1. Fellesnemda har satt seg inn i begge økonomiplanene og er gjort kjent med det
utfordringsbildet begge kommunene har i dag og Nye Ørland vil få.
2. Vi ser at den nye kommunen, som de fleste kommuner, vil ha utfordringer og muligheter.
3. Fellesnemda ber om en grundig økonomisk analyse med beskrivelse av disse utfordringene
og de ulike løsninger en vil ha til rådighet når budsjett for 2020 skal legges.
4. Økonomiplanene tas til orientering.
5. Fellesnemda ber begge kommuner om å se på muligheten for å redusere sine budsjett og
investeringsplaner for de neste tre årene.
Budsjettene er behandlet i de respektive formannskap og vil bli behandlet i kommunestyrene
hvor fellesnemndas uttalelse vil følge saken.

Da det kun er to måneder siden behandlingen av økonomiplanen er det ingen vesentlige
endringer i driftsforutsetningene. Statsbudsjettet var om lag som forventet.
Budsjettarbeidet i de to kommunene er gjennomført på tradisjonelt vis med innmelding av
behov og en justering av ressursbruken mellom de ulike tjenestenivåene ut i fra dette. Det
har ikke vært sett spesielt på samarbeidsordninger med unntak av områder hvor det har
vært knapphet på tilgjengelig personell. I tillegg er det startet en omlegging av prisene på
kommunale tjenester for å harmonisere disse fram til 2020.
Endringen fra økonomiplanene er som følger:
Bjugn:
På drift er det marginale forskjeller, overføringen fra staten ble to millioner kroner mindre
enn forutsatt. Det er kompensert gjennom noe høyere finansinntekter og justeringer på de
ulike driftsenhetene.
Det legges opp til noe lavere inntekter fra eiendomsskatt da næringseiendommer i tillegg til
bolig/fritidsbolig tas ut av eiendomsskatteberegningen.
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På investering er det en økning på 27,2 mill kroner som dekkes med et økt låneopptak på
6,5 mill kroner og bruk av fond på 20,6 mill kroner
Økningen i investeringene ligger på bygging av rundkjøring (5,6 mill kr), barnehage (20,0
mill kr) og diverse mindre prosjekt.

Ørland:
På drift så fikk også Ørland en noe mindre overføring staten 0.8 mill kroner. Endringene for
øvrig er en reduksjon i avsetning til fond på 2 mill kr og en bruk av fond på 1,7 mill kroner.
Det gir en økning på drift med 2,9 mill kroner. Det er gjort endringer mellom enhetene ut i
fra innmeldte behov.
På investering er VAR-området økt med 2,3 mill kr, som er finansiert med lån

Begge kommunene legger opp til å ha et disposisjonsfond på minst 10,0 mill kr.
Det refereres følgende fra KOSTRA – gjennomgangen i mai 2018 gjennomført av KSkonsulent v/Håvard Moe.
Hovedformålet med rapporten var å synliggjøre og dokumentere forskjellene og likhetene
som et grunnlag for å diskutere hva som skal være det nye nivået i nye Ørland kommune.
Dette nivået bør harmoniseres i de to kommunene før etableringen av nye Ørland kommune
for å lette overgangene for innbyggere og brukere.
 Rapporten viser at det er til dels store forskjeller på mange områder når det gjelder
produktivitet, prioriteringer og dekningsgrader.
 Rapporten viser blant annet at Ørland har lave kostnader i pleie og omsorgstjenesten,
har høyere nettokostnader til grunnskole, kultur og barnevern.
 Bjugn utmerker seg med lave kostnader på skole, barnehage og sosialtjenesten, og høye
kostnader til SFO, barnevern, næring og samferdsel.
 Begge kommunene har (relativt) svake driftsresultater de siste 10 årene og ingen av de
har disposisjonsfond av noen størrelse. Begge kommunene har i tillegg svært høy gjeld
og generelt lave driftsinntekter, så kommuneøkonomien er allerede i dag presset i begge
kommuner. Når begge kommunene planlegger å øke gjelden betydelig frem mot 2020,
så skal man være svært oppmerksom på de utfordringene dette vil gi.
 Realiseres alle de vedtatte investeringene i dagens to kommuner før etableringen av ny
kommune - samt at de varslede renteøkningene iverksettes - så vil kommuneøkonomien i
nye Ørland være ekstremt presset ved etableringstidspunktet i 2020. Veien til statlig
overstyring (ROBEK) vil potensielt da kunne være svær.
I tillegg må følgende vektlegges ut i fra det som ble presentert i forbindelse med
framleggingen av økonomiplanene for Ørland og Bjugn kommuner 2019 – 2022:
 Distriktstilskudd – varslet om endringer fra 2020 – fare for reduksjon for den nye
kommunen
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 Endrede regler minimumsavdrag – gir vesentlige økninger i de samlede avdragene
 Gjeldsvekst – totalt sett vil den nye kommunen komme i norgestoppen i gjeld pr
innbygger
 Renteøkning – det må forventes en normalisering av rentenivået og dette vil slå

Oppsummering/vurdering:
Begge kommunene legger opp til realistiske driftsbudsjett for 2019. Bruken av fond og
inntektsføring av flyktningetilskudd for Ørland sin del medfører at kostnadsnivået er noe
høyere enn inntektsnivået.
Begge kommunene, men spesielt Bjugn har et for høyt investeringsnivå. Investeringene burde
ha vært på et nivå lik avdrag for å holde gjeldsnivået rimelig stabilt.
Investeringene med tilhørende låneopptak gir utfordringer på sikt grunnet endrede regler
for beregning av minimumsavdrag og antatt økte rentekostnader etter hvert som rentenivået
normaliserer seg.
Ut i fra vedtaket i sak 18/11 skulle investeringsnivået ha vært lavere, avsetningene høyere
og det skulle ha vært utbeidet økonomiske måltall som budsjettet skulle ha vært avsjekket
mot.
Det er positivt at det legges opp til å holde disposisjonsfondet på vedtatt minstenivå.
Som sammendraget fra KOSTRA-gjennomgangen viser så er begge kommunene lavinntektskommuner som allerede har en effektiv drift, slik at belastningen fra økte renter og avdrag
enten må gjenspeiles gjennom enda mer effektiv drift, strukturendringer eller økte inntekter
gjennom eiendomsskatt.
Ut i fra Fylkesmannens føringer så er budsjettene for ekspansive og tar for lite hensyn til at
de danner overgangen til en ny kommune. Det skulle ha vært mer fokus på behov den nye
kommunen vil få og en synliggjøring av hvilke samordningsgevinster som eksisterer.

Vedlegg:
1 Bjugn kommune budsjett 2019 rådmannens forslag
2 Ørland kommune budsjett 2019 rådmannens forslag
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Forord
Det er med et visst vemod at rådmannen legger fram det som framstår som det siste
budsjettforslaget i Bjugn kommunes historie.
Siden siste kommunereform (1964) har Bjugn kommune i løpet av 55 år utviklet seg til å bli
en god kommune å bo og leve i, med gode tjeneste- og velferdstilbud til innbyggere i alle
aldre.
I tidsrommet 1853 – 2020 vil bygdene som geografisk utgjør Bjugn kommune i dag, ha
gjennomgått følgende endringer i kommunestruktur:
1853 ble Ørland oppdelt i Ørland og Bjugn herreder.
1896 ble Åfjord oppdelt i Åfjord og Jøssund herreder.
1899 ble Bjugn oppdelt i Stjørna, Bjugn og Nes herreder.
1964 ble herredene Jøssund, Nes, Bjugn og nordre del av Stjørna slått sammen til
Bjugn kommune.
2020 blir Bjugn og Ørland kommuner igjen slått sammen til en kommune.
I et historisk lys vil kommunereformen, for noen, kanskje fortone seg som et slags «rykk
tilbake til start».
Det er et faktum at Bjugn og Ørland kommuner har jobbet med å slå sammen kommunene i
mange år uten å lykkes. Når et flertall på stortinget valgte å slå sammen kommunene ved
tvang, har ikke dette resultert i en voldsom storm av protester.
Prosessen med å slå sammen kommunene er i full gang, og i skrivende stund har fellesnemda
vedtatt å framskynde sammenslåingsprosessen innen oppvekstområdet slik at tjenestetilbudet
i skoler og barnehager er samordnet f.o.m. skolestart 2019.
Når budsjettene for 2019 er vedtatt, vil det være særdeles viktig at alle bidrar til å samordne
alle tjenesteområder så snart dette lar seg gjøre, slik at grunnlaget for oppstart og drift av
«Nye Ørland kommune» blir best mulig for våre innbyggere.
Bjugn kommune har vært innmeldt på «ROBEK» lista (Register Om BEtinget godkjenning
og Kontroll) siden 2014, og det var ekstra stas å motta Fylkesmannens melding om at Bjugn
kommune ble utmeldt i august 2018. På tross av flere år med sterkt fokus på økonomistyring,
kostandskontroll og justering av tjenester for å komme i økonomisk balanse, opplever man
igjen i løpet av 2018 at økonomistyringen ikke er god nok.
Dette kan vi ikke være bekjent av, og alle tjenesteområder vil møte strengere krav til
økonomistyring med en klar ambisjon om å være i økonomisk balanse i 2019.
Bjugn og Ørland kommuner opplever nå en fantastisk utvikling, med mange store
investeringer og økt aktivitet innen industri, næringsliv, infrastruktur og offentlig virksomhet.
Dette har medført at vi i 2018 har mindre arbeidsledighet enn kanskje noen gang tidligere,
samtidig som at vi ser en vekst i folketallet som mange andre kommuner bare kan drømme
om. Det vil være særdeles viktig at «Nye Ørland kommune» har fokus på å opprettholde
denne positive utviklingen i alle deler av kommunen.
Det vil derfor være avgjørende at Bjugn og Ørland kommuner legger opp til en økonomisk
bærekraft i budsjettene for 2019 og dette igjen kan danne et godt grunnlag for økonomien i
«Nye Ørland kommune» som skal være i full drift fra 01.01.202
I 2019 legges det opp til oppstart, videreføring og fullføring av flere større
investeringsprosjekter, med bygging av ungdomsskole, barnehage og kunstgressbane som de
viktigste. Så er det et sterkt ønske om å etablere en rundkjøring i Haugenkrysset for å få til en
sikker trafikkløsning inn mot sentrum fra fylkesveien og for de som bor i området.
I tillegg er det mange mindre prosjekter, bl.a. tilrettelegging for bedre arbeidsforhold for våre
ansatte, og dette vil ha innvirkning på hvordan vi leverer våre tjenester våre innbyggere.
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Innenfor næringsområdet er det flere viktige tiltak «på gang»:
 Tilrettelegging for nytt kjøpesenter i Botngård.
 Opparbeidelse av næringstomt på Myran.
 Tilrettelegging for ny aktivitet i Gullvika.
 Tilrettelegging for ny aktivitet på Valsneset (nytt vindkraftanlegg, etablering av nytt
kaianlegg, gjenkjøp av tomt fra forsvaret mm.)
Alt dette er viktige, spennende og utfordrende prosjekter som i seg selv er motiverende å
jobbe med. Rådmannen vil allikevel peke på at dette er prosjekter som krever ekstra innsats
av våre ansatte og at det vil være avgjørende å sette inn nok folk og ressurser slik at vi er i
stand til å planlegge og gjennomføre prosjektene tidsnok og på en tilfredsstillende måte,
samtidig som at vi skal være i stand til å håndtere alle andre løpende driftsoppgaver.

Økonomisk situasjon
I rapporten «Kommunene og norsk økonomi 2018» sier KS blant annet følgende:
Norsk økonomi har lagt oljenedturen bak seg. I nesten to år har det vært oppgang med en
vekst i brutto nasjonalprodukt (BNP) Fastlands-Norge på over to prosent årlig rate. En
betydelig del av verdiskapingen i Norge foregår i kommunesektoren og aktivitetsutviklingen
i sektoren har bidratt til oppgangen. Det er en stor økning i antall utførte timeverk i
kommunesektoren i første halvår 2018 sammenlignet med halvåret før ifølge de siste
nasjonalregnskapstallene. Den tilsvarende økningen i investeringene er enda større. Dette
tyder på at kommunesektoren har bidratt til at den norske konjunkturoppgangen har fortsatt i
år. Det positive vekstbidraget må ses i sammenheng med en god økonomisk utvikling i
sektoren. Vi har tre år bak oss med klar realvekst i frie inntekter, som har bidratt til et større
økonomisk handlingsrom.
Inntektsutviklingen i 2018 blir imidlertid neppe like god for sektoren under ett, og
realverdien av frie inntekter kan komme til å bli mindre enn i 2017. Dermed vil
driftsresultatet bli dårligere i år enn i fjor, men vil trolig likevel ligge over det anbefalte
nivået. Ikke alle vil kjenne seg igjen i hovedbilde av en god kommuneøkonomi. Det er slett
ikke uvanlig, men i år er det en spesiell faktor som bidrar til forskjeller. Kommuner og
fylkeskommuner med et betydelig nivå på oppdrettsaktiviteten får et betydelig engangsløft
i inntektene. Store inntekter fra salg av nye tillatelser har gjennom en relativt ny ordning/
mekanisme ført til utbetalinger fra havbruksfondet på 2,7 milliarder kroner.
Den relativt gode inntektsveksten fram til fjoråret har ikke vært i tråd med anslagene i
statsbudsjettene. Det har dermed ikke vært en «villet politikk», men et resultat av at
skatteinngangen har vært undervurdert. I år vil de beregnede merutgiftene av endringene
i befolkningens størrelse og sammensetning blitt mindre enn lagt til grunn i budsjettet. Den
svake inntektsutviklingen i år skulle dermed i prinsippet bli lettere å bære enn det
statsbudsjettet la opp til. Som økonom vil man alltid bekymre seg; Den «overraskende» høye
inntektsveksten i årene vi har bak oss har medført generelt gode økonomiske resultater i
kommunesektoren. Erfaringer viser imidlertid at det kan svekke budsjettdisiplinen. Dette
vil være uheldig, særlig med tanke på at vi er inne i ett tidsskille hvor veksten i behovene går
opp og veksten i inntektene går ned.
Veksten i kommunesektorens bruttogjeld har siden starten av 2016 kommet ned på det
laveste nivået på 15 år, men vokser fremdeles rundt fem prosent årlig og dermed om lag i takt
med inntektene. Netto renteeksponert gjeld på sin side har vokst mindre og klart mindre enn
driftsinntektene. Dette er spesielt kjærkomment nå som rentene begynner å øke. Det er
imidlertid stor variasjon i kommunenes gjeldsgrad og det er hevet over tvil at renteoppgangen
vil bli krevende for en del kommuner.
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Oppgangen i norsk økonomi ser ut til å være sterkest der kapasitetsutnyttelsen har vært
svakest. Dette har pågått en stund og har medført en betydelig utjevning av arbeidsledigheten
mellom fylkene. I løpet av det siste år har ledigheten falt eller vært uforandret i alle fylker,
men gjennomgående har nedgangen vært størst i fylkene der ledigheten var høyest. I det siste
ser det ut til at nedgangen i ledigheten har stoppet opp eller sågar økt litt. Trolig dreier det
seg om en pause, men det illustrerer at den inneværende oppgangen fortsatt kan beskrives
som skjør. En fortsettelse av den inneværende norske konjunkturoppgangen er økonomisk
gunstig for de fleste av innbyggerne. Oppgangen vil imidlertid i liten grad redusere
kommunesektorens utfordringer, som på flere områder snarere vil øke. Inntektsutvikling kan
bli svakere framover ettersom behovet for kortsiktige stimulanser av økonomien er redusert
og det er heller ikke særlig rom for økt underliggende bruk av oljeinntekter framover.
Rentene er nettopp satt opp og det er signalisert videre oppgang gjennom de tre kommende
årene. Utfordringene med å rekruttere arbeidskraft med riktig kompetanse vil øke.
Utgiftsbehovene vil øke i en lengre fremtid med bakgrunn i flere eldre. Nye dyre
helseteknologiske muligheter og klimautfordringene som trolig vil kreve stadig mer ressurser
til bekjempelse av utslipp, reduksjon av konsekvensene av klimaforverringen og reparasjon
av naturskader.
Nordea har i sin siste markedsrapport følgende om renteutviklingen:
 Norges Bank nedjusterte overraskende rentebanen ved rentemøtet i september. På tross av
at renten ble satt opp sitter vi dermed igjen med et duete inntrykk.





Vi mener Norges Bank er for forsiktige på sine anslag for norsk økonomi. For eksempel
har sentralbanken lagt mye vekt på at reviderte tall viser lavere lønnsomhet i bedriftene
enn før, noe som i teorien tilsier en svakere lønnsevne.
Endringen i de reviderte tallene er imidlertid liten slik at vi har liten tro på at det vil slå ut
i lønnsdannelsen. Derfor har vi også et syn på at Norges Bank vil sette renten mer opp
enn de signaliserer i dag.
Neste renteøkning kommer etter alt å dømme i mars. Trolig må vi vente et godt stykke ut
i neste år før vi får tilstrekkelig med data som gjør at Norges Bank endrer syn på
økonomien. Det betyr mest sannsynlig at de to renteøkningene vi venter utover mars
kommer i andre halvår.
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Renteøkningen i mars er priset inn i markedet. Det innebærer at vi venter kun små
endringer i korte rentebytteavtaler (swaper) på denne siden av jul. Lenger frem, når
Norges Bank signaliserer raskere renteoppgang, vil korte renten stige mer.

Rammebetingelser fra statsbudsjettet 2019
KS har blant annet oppsummert følgende fra statsbudsjettet; Kommunene får hele veksten i
frie inntekter på 2,6 mrd. kroner. Fordelingen mellom kommuner og fylkeskommuner må ses
i sammenheng med at mens kommunene kan forvente økte nettokostnader som følge av
befolkningsendringer på 1,6 mrd. kroner vil fylkeskommunenes utgiftsbehov reduseres med
om lag 0,6 mrd. kroner. Merutgiftene i kommunene kan hovedsakelig henføres til de eldre
aldersgruppene og til barn i grunnskolealder. For fylkeskommunene er det nedgangen i antall
16-18-åringer som slår sterkt ut. Innenfor rammen av fylkeskommunenes frie inntekter gjør
regjeringen en omprioritering ved at midlene som gis med en særskilt fordeling til opprusting
og fornying av fylkesvegnettet økes med 100 mill. kroner.
I beregningen av økt handlingsrom tas det ikke hensyn til økningen av innslagspunktet i
toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester med kroner 50 000 utover
lønnsveksten. KS har anslått at dette vil gi økte kostnader for kommunene med 0,3 mrd.
kroner, og da allerede fra regnskap 2018. I 2018 vil merskatteveksten kunne finansiere de
økte utgiftene, men dette vil ikke være ikke tilfellet i de påfølgende årene hvor merutgiften
må dekkes innenfor rammen av de frie inntektene.
Økte renter vil også føre til at handlingsrommet svekkes. Hvis Norges Bank setter opp
rentene i tråd med rentebanen vil det kunne øke rentekostnadene i sektoren med i underkant
av 700 millioner kroner i 2019. På sikt vil også økte renter medføre lavere pensjonspremier.
Investeringstilskuddsordningen for sykehjem og omsorgsboliger deles i to
Etter Stortingsvedtaket tidligere i vår om likebehandling i investeringstilskuddsordningen for
sykehjem og omsorgsboliger, blir ordningen delt i to. Den ene halvparten stiller krav om
netto tilvekst, mens den andre er forbeholdt rehabilitering av bygg. Rammen gir rom for 750
plasser i hver ordning, til sammen 1500 plasser. I revidert nasjonalbudsjett for 2017 og 2018
ble tilsagnsrammen økt med henholdsvis 1 300 plasser og 700 plasser sammenliknet med
tilsagnsrammene i vedtatt statsbudsjett. KS vil derfor be om at rammen for nye plasser økes
og tilpasses kommunenes behov allerede nå. Videre bør kravet om nettotilvekst utsettes til
2025, slik at kommunene både får tid til å tilpasse sine investeringsplaner og får gjort
grundige framskrivninger av behov for plasser.
Eiendomsskatt - kompensasjonsordningen for bortfall av eiendomsskatt på
produksjonsutstyr og installasjoner
Endringene i eiendomsskatteloven som ble vedtatt i 2017 innebærer at produksjonsutstyr og
installasjoner skal være fritatt for eiendomsskatt. Fritaket innfases gradvis med 1/7 reduksjon
i eiendomsskatten årlig fra og med 2019 til det er fullt ut implementert i 2025. Stortinget har
vedtatt at kommunene skal få tilnærmet full kompensasjon for bortfall av inntekter, begrenset
oppad til 500 mill. kroner.
I statsbudsjettet for 2019 er det avsatt 71 mill. kroner til kompensasjonsordningen.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil kartlegge de kommunevise utslagene av
lovendringen etter at eiendomsskatten for 2019 er skrevet ut, og kompensasjonsmidlene vil
bli fordelt i løpet av 2019. Nærmere omtale om saken vil først komme i revidert
nasjonalbudsjett i 2019.
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Regjeringen foreslår en økning i grunnrenteskatten fra 35,7 % til 37 %. En slik økning i
grunnrenteskatten vil innebære en reduksjon av kommunenes eiendomsskatteinntekter
ettersom grunnrenteskatten kommer til fradrag i eiendomsskattegrunnlaget.
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Driftsbudsjett
Skjema 1A

Skatt på inntekt og formue
Rammetilskudd
Eiendomsskatt
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte
Renteutgifter
Avdrag på lån *2
Netto finansinntekter/-utgifter
Til dekning av akkumulert merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidl. års mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger
Til fordeling drift
Fordelt til drift

Budsjett
2019
107 964
185 836
7 600
1 300
302 700

Opprinnelig
budsjett
2018
103 327
176 511
22 100
1 600
303 538

Revidert
budsjett
2018
103 327
176 511
18 400
1 600
299 838

Regnskap
2017
102 348
195 222
21 558
1 501
320 629

11 737
20 620
16 000
24 883

10 337
20 965
15 000
25 628

15 337
20 965
15 000
20 628

12 107
18 485
14 590
20 968

2 238

6 336
6 814

19 650
10 200
2 990

16 335
6 778
24 930
6 767

2 238

13 150

6 460

85
41 191

275 579
275 579

264 760
264 760

272 750
272 750

258 470
248 271

0

0

0

10 199

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk
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Skjema 1B
Budsjett
2019
3 681

Opprinnelig
budsjett
2018
3 415

Revidert
budsjett
2018
3 415

Regnskap
2017
3 251

2 749

2 576

1 855

2 086

13 045

12 327

13 048

11 519

Helseadministrasjon
Helse og familie-enheten
PRO-tjenesten
Sum helse, pleie og omsorg

7 437
10 514
84 546
102 497

7 176
10 610
81 123
98 909

7 176
10 860
84 123
102 159

7 216
9 070
78 138
94 424

PPT/skoleskyss
Botngård skole
Vallersund oppvekstsenter
Barnehager
Flyktningkonsulent
Barnevern
Sum oppvekst

8 699
42 212
7 130
40 716

8 688
37 802
6 634
39 930

8 788
40 802
6 634
39 931

8 857
35 788
5 591
35 332

11 119
109 876

11 241
104 295

11 241
107 396

11 407
96 975

11 846

13 117

13 507

11 654

NAV

4 900

4 735

4 735

4 576

Arealbruk

1 820

1 820

3 320

1 872

12 148

11 968

12 968

26 075

3 955

3 955

3 955

4 177

4 918
271 435

4 899
262 016

4 898
271 256

4 995
261 604

100
5 120
-6 300

100
5 120
-6 300

-18 791
33
5 120
305

1 500
4 144

1 824
500
1 500
2 744

1 824
250
500
1 494

-13 333

275 579

264 760

272 750

248 271

Politiske styringsorganer
Rådmannsfunksjon
Personal og organisasjonsavdeling

Kultur og næring

Anlegg og drift
Sysselsetting/Bjugn krk/tilf kostn.
Økonomi/felleskostnader
Sum
Motpost avskrivninger
Eiendomsskatt taksering mm
Overføring finanskostnader CF
Premieavvik
Havbruksfond
Regionsentertilskudd - prosjekt
Folkehelseprosjekt
Tilleggsbevilgning
SUM
Fordelt til drift

100
5 120
-3 400
-250
1 074
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Politiske styringsorganer

Politiske organ
Revisjon/kontrollutvalgssekretariat
Politisk styring

Budsjett
2019
2 831
850
3 681

Opprinnelig
budsjett
2018
2 580
835
3 415

Revidert
budsjett
2018
2 580
835
3 415

Regnskap
2017
2 453
798
3 251

Tilskudd til politiske partier, og godtgjøring til politikere er opprettholdt med samme satser
som tidligere.
Godtgjørelse for møter i fellesnemnda / arbeidsutvalget godtgjøres over budsjettet for
kommunesammenslåingen

Rådmann

Rådmannen

Budsjett
2019
2 749

Opprinnelig
budsjett
2018
2 576

Revidert
budsjett
2018
1 855

Regnskap
2017
2 086

Kostnadene på området består i det vesentlige av lønn til rådmann og rådgiver. I tillegg kommer
ordinære driftskostnader.

Personal- og organisasjonsenheten 2019

Personal
Service
IKT
SUM

Budsjett
2019
4 588
3 832
4 625
13 045

Opprinnelig
budsjett
2018
4 349
3 893
4 085
12 327

Revidert
budsjett
2018
5 070
3 893
4 085
13 048

Regnskap
2017
3 303
3 470
4 746
11 519

Grunnlagsdokumentet for budsjettet 2019 er «Kvalitetsmelding for personal- og
organisasjonsenheten» og de mål som er skissert i måleskjema for tjenestene.
Kvalitetsmelding 2019 for Personaltjenesten finnes her:
Kvalitetsmelding Personal - og organisasjonsenheten 2019
Personal- og organisasjonsenheten vil i 2019 ha særlig fokus på noen områder.
Dette er; Arbeidsoppgaver knyttet til kommunesammenslåing, system for sykefraværsarbeid,
lederutvikling og lederstøtte.
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Vi er opptatt av å jobbe med ansattes arbeids- og jobbtilfredshet i hverdagen. Gjennom det
bidra til mer nærvær til jobben.
Enheten vil ta i bruk ny teknologi for å bedre arbeidsprosessene. Dette skal bidra til bedre og
effektive tjenester. Her snakker vi om mobilt telefonsentral, digital møtekalender, «app» for
sykemeldingsoppfølging, avvik- og dokumenthåndtering og reiseregninger m.m.
Fosen IKT leverer våre IT løsninger. Omtrent halvparten av budsjettet går til Fosen IKT,
omtrent en tredjedel går til lokal drift og resten går til lisenser og utstyr.
Enheten har 9,8 årsverk fordelt på 10 ansatte + 1 lærling.
Enhetens budsjett dekker lønn til de ansatte i enheten. Tallene i budsjettet er knyttet til
fastlagte lisenser, avtaler knyttet til tjenestesamarbeid. Det ligger ikke inn noen penger på
drift til videre utvikling innen HMS og digitalisering. Det er avsatt kr 3 mill til investeringer
på disse områdene.

Helse og omsorg

Helseadministrasjon
Helse og familie-enheten
PRO-tjenesten
SUM

Ny organisering
Forvaltning/administrasjon
Institusjonsbasert omsorg
Habilitering
Hjemmebasert omorg
SUM

Budsjett
2019
7 437
10 514
84 546
102 497

Opprinnelig
budsjett
2018
7 176
10 610
81 123
98 909

Revidert
budsjett
2018
7 176
10 860
84 123
102 159

Regnskap
2017
7 216
9 070
78 138
94 424

Budsjett
2019
11 683
30 024
30 158
30 632
102 497

Overordnet er det et krevende budsjett som legges frem for helse og omsorg i 2019. Det er
arbeidet intenst med å få til avdelingsvise budsjett som også skal harmonere med turnuser
24/7. Med et nytt budsjettprogram ser vi at vi har fått til et mer nøyaktig lønnsbudsjett enn
tidligere. Dette gir spesielt utslag for de avdelinger som har høy aktivitet på kveld og helg.
Vakttilleggene er lagt inn også på vakante stillinger og dermed ser vi at lønnsbudsjettet har
økt vesentlig spesielt i enhet for habilitering, helse og familie. Dette har ført til noe
reduksjon i andre avdelinger fordi totalbudsjettet ikke er økt vesentlig. Reduksjonen i årsverk
er tatt av vakante stillinger.
1. Forvaltning/administrasjon: Redusert noe sammenliknet med fjoråret.

2. Institusjonsbasert omsorg:
-

Sykehjemmet: Reduksjon i 1, 4 årsverk som i hovedsak består i at lønnskostnader for
nattevakt er lagt til den avdelingen hvor nattevakt reelt jobber (dr. Sauers vei 18-22).
Driftsbudsjettet er redusert noe.
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-

-

Dr. Sauers vei 24: Redusert med 1,5 årsverk. Forventning til at velferdsteknologi
skal muliggjøre noe reduksjon i turnus. Avdelingen tilføres midler til 20% stilling for
tilsynslege, dvs. en dag pr uke.
Kjøkken: Uendret
Vaskeri: Uendret
Renhold: Uendret
Fysio/ergo: Uendret

3. Habilitering, helse og familie
Habilitering:
- Stranda: Uendret fra tidligere år. Det er avsatt midler til nyere leasingbil/lastebil for
utkjøring av ved.
- Soltunet: Liten reduksjon i (0,3) årsverk, men vi ser allikevel en vesentlig økning av
lønnsbudsjettet som nå er mer avstemt i forhold til vakttilleggene enn tidligere.
Avdelingen har historisk sett gått med overforbruk i flere år. Årets budsjett er avstemt i
forhold til gjeldende turnus og fattede vedtak. Driftsbudsjettet er også økt. Det er avsatt
midler til arbeidstøy for ansatte.
- Barn og unge: Økning i lønnsbudsjett med 2,8 årsverk. Avdelingen trenger å tilføres mer
personell med fagkompetanse. Vi har sett en økning i søknader på avlastning siste året.
Driftsbudsjett økes noe.
Helse og familie:
Det strider mot alle faglige og sentrale råd å redusere budsjettene innen forebyggende
helsearbeid. Aktiviteten vil derfor styrkes noe.
- Helsestasjon: Psykiatrisk sykepleier i 50% stilling frem til sommeren 2019. Fellesnemda
har besluttet at skolene skal slås sammen fra høsten 2019. Dette vil også bety at Bjugn og
Ørland må se på hvilket mulighetsrom som foreligger i den samlede skolehelsetjenesten i
nye Ørland kommune.
- Legekontor: økt med 0,5% stilling sykepleier på grunn av flere leger ved kontoret.
- Psykisk helse og rusarbeid: styrkes med 40% årsverk. Dette er i hht. sentrale
anbefalinger og opptrappingsplan for rusfeltet. Avdelingen trenger ny leasingbil, midler
er avsatt til dette.
- Daglig tilgjengelig skolehelsetjeneste Fosen Videregående skole: Tilbudet med
psykiatrisk sykepleier i 50% stilling fortsetter ut 2019.
- Folkehelsekoordinator: 50% stilling som tidligere.

4. Hjemmebasert omsorg
Hjemmesykepleien: Redusert med 1,5 årsverk. Allikevel er antall årsverk i hht. gjeldende
turnus slik at det ikke vil bli et redusert tilbud til brukere. Hverdagsrehabiliteringsteamet
fortsetter som tidligere, inkl. fysioterapi.
Dr. Sauers vei 18-22: Økt med to årsverk. Dette er i hht. gjeldende turnusplan og omfatter
også nattevaktstilling som tidligere er lønnsført i sykehjemmet. Økt driftsbudsjett.

Kvalitetsmelding 2019 for Helse og omsorg finnes her:
Kvalitetsmelding for Helse og omsorg 2019
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Oppvekst

Administrasjon/PPT/skoleskyss
Botngård skole
Vallersund oppvekstsenter
Barnehager
Flyktningkonsulent
Barnevern
SUM

Budsjett
2019
8 699
42 212
7 130
40 716
0
11 119
109 876

Opprinnelig
budsjett
2018
8 688
37 802
6 634
39 930
0
11 241
104 295

Revidert
budsjett
2018
8 788
40 802
6 634
39 931
0
11 241
107 396

Regnskap
2017
8 857
35 788
5 591
35 332
0
11 407
96 975

Administrasjon/PPT/skoleskyss
Dette budsjettområdet omhandler pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), kommunens
egenandel til skoleskyss og felles utgifter for grunnskolene inkludert kostnader til
oppvekstsjef.
PPT driftes som et interkommunalt selskap (IKS) der Bjugn og Ørland kommuner er eiere.
Budsjettet til dette vedtas av representantskapet i Bjugn og Ørland PPT IKS. Budsjettet
foreslås øket med 50 000,- for 2019.
Kommunens egenandel til skoleskyss er knyttet direkte til antall barn med rett til skoleskyss.
Fellesutgifter for grunnskolene innebærer felles lisenser, forsikringer ol.
I tillegg er det dette budsjettet som blir belastet kostnader i forbindelse med
grunnskoleundervisning for elever som får undervisning i andre kommuner, typisk ved en
omsorgsovertakelse av barnevernet.
Kostnader knyttet til sentral oppvekstledelse er lagt til dette området.
I budsjettet er det en intern forskyvning fra overføring til andre kommuner til lisenskostnader
og overføringer til PPT.
Det er knyttet usikkerhet til kostnader for skoleskyss da det er endringer i hva som defineres
som utrygg skolevei i forbindelse med utbedringer av veier og gang og sykkelveier.
Usikkerheten baseres på når prosjekter ferdigstilles og hva effekten vil bli. I tillegg er
endringer i kostnader knyttet til bruk av drosjer som ikke er fullstendig avklart når dette
forslaget legges fram.

Botngård skole
Botngård skole vokser stadig. Selv om en del elever flyttet over til skole i Fagerenget, er det
nesten ikke nedgang i elevtallet ved skolen. Det er gledelig å se at prosessen med å bygge en
ny ungdomsskole er kommet så langt at en nå ser konturene av byggestart. En slik bygging
vil føre til større plass for både elever og ansatte. Det bør settes av midler til å klargjøre
eksisterende skolebygg samt uteområde som ikke er en del av prosjektet ny ungdomsskole.
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Botngård skole har ansatte som trives og som gjør en utmerket jobb opp mot elevene.
Arealene på skolen er ikke laget for det antall elever vi nå har på hvert trinn, og vi har en del
utfordringer med tanke på organisering. Fleksibiliteten er derfor begrenset.
Det er en gruppe elever med store sammensatte vansker ved skolen. Disse elevene fordrer
ulike former for kompetanse. Skolen har en egen kompetansegruppe som jobber godt og
målrettet med å ivareta disse elevene.
Ved Voksenopplæringen gis norskopplæring og grunnskoleopplæring for voksne. Ørland
kommune kjøper grunnskoleopplæring for voksne av Botngård.
Skolen jobber med at ansatte skal fylle de nye kompetansekravene som er gjeldende fra 2025.
Denne prosessen tar tid, og det er viktig at de som skal studere har tid og rom for å gjøre
dette.
Botngård skole har hatt en økning i korttids sykefravær. Hvis dette fortsetter inn i 2019, vil
dette kunne medfører økte kostnader til vikarinnleie. Skolen skal være bevisst på når det
settes inn vikar, men forsvarlighet i forhold til elevene skal veie tungt.
I dette budsjettforslaget har vi ikke noe å gå på i forhold til uforutsette hendelser og
endringer. I tillegg ser vi behov for noe ekstra ressurser for å opprettholde/igangsette
støttefunksjoner som spes.ped-koordinator og IKT-ansvarlig. Dette er det ikke rom for å
begynne å sende elever på 7.trinn på ordinær leirskole i dette budsjettforslaget. Dagens
praksis med overnattingsturer videreføres.

Vallersund oppvekstsenter
Skolen har ansatt en ekstra miljøarbeider for å ivareta elev med store og vedvarende behov.
Dette utgjør budsjettøkningen fra 2017.
Behovet for flere folk på SFO har meldt seg, da det er mange elever som har behov for SFO.
Foreslått budsjett gir ikke rom til å utvide bemanningen.

Kvalitetsmelding 2018 for grunnskolene 2018 finnes her:
Kvalitetsmelding Grunnskolene 2018

Enhet barnehage
Tjenesteproduksjon
Kvaliteten på barnehagetilbudet er avhengig av at de ansatte i barnehagene er kompetente til
den jobben de utfører. Det har også stor betydning hvilken voksentetthet vi gir.
Bemanning i barnehagene er styrt av statlige føringer i forhold til antall barn pr. ansatt,
ansattes kompetanse og ledelse.
Barnehagene skal bidra til at oppvekstsvilkårene for alle barnehagebarn er gode og det
medfører at vi må sette inn ekstra ressurser for å kunne legge til rette for best mulig utvikling
for barn med spesielle behov.
I budsjettet for 2019 er det lagt inn antall barn som har fått barnehageplass fra 01.01.19, samt
4 barn som trenger barnehageplass hvis søknaden om familiegjenforening innvilges.
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01.01.2019
Plass størrelse

Småbarn

01.01.2019
Storbarn

Ekvivalenter

60 %

1

2

2,4

80 %

3

7

10,4

100 %

77

139

293,0

81

148

Antall barn
Sum ekvivalenter

305,8

Antall ekvivalenter gjenspeiler antall årsverk i grunnbemanning, i tillegg kommer ledelse,
ansatte i forhold til barn med spesielle behov og vikarer ved fravær. Totalt er det lagt inn 66,2
årsverk.
I budsjettet er det lagt inn en økning i antall barn som får redusert foreldrebetaling og gratis
kjernetid ut fra forslaget til statsbudsjett.
Kunnskapsutvikling
Som det står i kvalitetsmeldinga jobber vi med kompetanseheving i samarbeid med regionen.
Det tilføres statlige midler regionalt til felles kompetanseheving, våre utgifter blir vikarinnleie og kveldsmøter for personalet. Det er viktig at det vi jobber med fører til at alle i
barnehagene får utvikla sin kompetanse.
Arbeidsmiljø
Vi vil fortsatt ha et bevisst fokus på fysisk og psykisk arbeidsmiljø, og prosessene som er i
gang i forhold til dette skal fortsatt være et viktig satsningsområde.
Verneombudene og ergonomene sine roller vil være viktige i arbeidet med helsefremmende
arbeidsplass. Lederne som er tett på sine ansatte er også en viktig faktor.
Vi skal fortsatt ha fokus på å øke nærværet.
Budsjettdisiplin
Vi vil være opptatt av å holde fokus på god kontroll på regnskapet slik at det er i samsvar
med budsjettet.

Kvalitetsmelding 2018 for barnehagene finnes her:
Kvalitetsmelding Barnehagene 2018

Flyktningeenheten
Tjenesteproduksjon
Vi har forpliktet oss til å bosette 10 stykker 2017-2018-2019. I 2018 fikk vi ikke anmodning
om bosetting. Årsaken til at det er færre flyktninger som trenger bosetting er lavere
asylantankomster og færre som innvilges opphold i Norge. Et av kriteriene om bosetting i
fjor ble derfor at kommuner under 5000 ikke fikk anmodning. Vi håper på at vi får innvilget
det politiske vedtaket på 10 stykker i 2019. I budsjettet er det lagt inn 10 bosettinger. Om vi
ikke får disse til dette påvirke innkommet av integreringstilskudd, samtidig som utgiftene vil
bli redusert.
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Flyktningeenheten er finansiert gjennom statlig integreringstilskudd. For å kunne møte
uforutsette fremtidige behov er udisponerte statlige midler som kommunen tildelt for
integreringsarbeidet avsatt på fond.
Som det står i kvalitetsmeldingen vil vi satse mere på tidlig innsats i kvalifiseringen, dette
gjelder blant annet innenfor digital opplæring.
Budsjettdisiplin
Enheten vil være opptatt av å ha god kontroll på regnskapet slik at det er i samsvar med
budsjett.

Kvalitetsmelding 2018 for flyktningeenheten finnes her:
Kvalitetsmelding Flyktningenheten 2018

Barnevern
Barnevernet er organisert i Fosen Barnevernstjeneste etter vertskommunemodellen. Det er Indre
Fosen kommune som er vert for tjenesten. Kommunene betaler sin andel av medarbeiderkostnadene.
Kostnadene for tiltak i og utenfor hjemmet skal finansieres direkte av hjemkommunen hvor barnet
bor.
Når rådmannen legger frem sitt budsjettforslag er det i forhold til faktorer Fosen barneverntjeneste
kjenner til pr i dag, og det er ikke lagt inn buffer til det som kan komme inn av eventuelt nye
kostnadskrevende saker.

Kultur og næring

Kulturadministrasjon
Bjugn kulturskole
Bjugn folkebibliotek
Bjugn frivilligsentral
Overføring Campus Fosen
Tilskudd
Ungdomsklubb
Næring
SUM

Budsjett
2019
479
2 838
1 220
731
2 830
687
500
2 561
11 846

Opprinnelig
budsjett
2018
300
3 524
1 198
710
2 780
465
500
3 640
13 117

Revidert
budsjett
2018
300
3 524
1 198
710
2 780
805
500
3 690
13 507

Regnskap
2017
553
2 928
1 066
567
2 630
607
266
3 037
11 654

I budsjett for 2019 legges det opp til en videreføring av nåværende oppgaver og tjenester. En liten
budsjettøkning skyldes i hovedsak økte lønninger.
Kulturadministrasjon. Kultur- og næringssjef er konstituert som rådmann og erstattes i 20%
kultursjef og 50 % kulturmedarbeider.
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Kulturskolen har rekruttert nye lærere med relativt høy utdannelse og dette medfører økte
lønnskostnader. Det legges ikke opp til litt økt elevbetalings-satser i 2019 for å harmonisere med
Ørland.
20 % av rektorfunksjon overføres til kulturadministrasjon og erstattes av 20% inspektør.
Bjugn frivilligsentral har også noe økte kostnader knyttet til økt lønn. Frivilligsentralen finansieres
ikke lenger med øremerket statlige tilskudd, men finansieringen er nå lagt inn i kommunenes
rammeoverføring fra staten.
Bjugn ungdomsklubb er etablert i Øvre internat. Skal i vår 2019 flyttes til kjelleretasjen i Statens
hus. I budsjett for 2019 legges opp til videreføring av nåværende drift
Bjugn folkebibliotek. Driften er et samarbeid mellom Bjugn kommune og fylkeskommunen, slik at
det også er et skolebibliotek for Fosen VGS. I budsjett for 2019 legges opp til videreføring av
nåværende drift.
Kulturmidler:
Tilskudd til museum (Mølnargården): som 2018
Kulturmidler sang/musikk: som 2018
Andre kulturmidler:
Økes pga vedtatte overføringer til Stiftelsen Halten, Stiftelsen
Frohavet ogskigruppa i Bjugn Idrettslag.
UKM: som 2017
Idrett
Fri halleie for barn og unge i kommunale idrettsanlegg videreføres på samme nivå som 2018. En
viktig oppgave videre vil være å kvalitetssikre og å skape nye og bedre tilbud og aktiviteter i våre
idretts- og kulturbygg, og det planlegges utbygging av ny kunstgressbane i 2019. Det er satt av
investeringsmidler til kunstgressbane i 2019.
Det er viktig å sikre god forvaltning av våre kulturminner. Det er satt av investeringsmidler til
tilgjengelighet og bevaring kulturminner i 2018. I 2019 må arbeidet med den vedtatte
kulturminneplanen videreføres, særlig med tanke på at kulturminnene blir tatt vare på til glede, nytte
og ettertanke for oss som lever nå, men især for fremtidige generasjoner.

Næring er nedskalert kostnadsmessig i det kultur og næringssjefen har gått over i stillingen
som rådmann og det er ikke tilført ressurser til området. I tillegg er overføringene til
Lagunen i Bjugn KF og Valsneset Utvikling KF sløyfet.

Kvalitetsmelding 2018 for kultur finnes her:
Kvalitetsmelding kultur 2018

NAV Bjugn

NAV

Budsjett
2019
4 900

Opprinnelig
budsjett
2018
4 735

Revidert
budsjett
2018
4 735

Regnskap
2017
4 576

Hovedmål: Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad og trygd. Prioriterte grupper er
ungdom, innvandrere og personer med nedsatt arbeidsevne.
For å møte utfordringene er det viktig for NAV å ha tett kontakt med arbeidsmarkedet og ha
nok ressurser til god oppfølging av brukerne.
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Arbeidsledigheten er lav (1,2%) i Bjugn nå. Det er etterspørsel i arbeidsmarkedet, som tidvis
er vanskelig å dekke. Dersom man gjør et godt integreringsarbeid, vil flyktningene utgjøre en
viktig ressurs for å dekke behov i arbeidsmarkedet. Etter hvert som flyktningene blir ferdig
med introduksjonsprogrammet vil flere av dem kunne ha behov for tettere oppfølging og
stønad til livsopphold.
Sykefraværet i Bjugn har gått ned betydelig det siste året og er nå 5,8% (gjennomsnitt
Trøndelag er 5,1%). I Bjugn kommune som bedrift er sykefraværet på gjennomsnittlig 10,8
%. Kommunen bør fortsatt prioritere tiltak for å redusere sykefravær, for dermed å redusere
driftskostnader. Siden NAV har ansvar for sykefraværsoppfølging, har høyt sykefravær
direkte virkning på ressursbruken. Det er fra 2018 innført endringer i reglene om
arbeidsavklaringspenger, der antall år man kan motta AAP reduseres fra fire til tre år.
Innstramminger i statlige ytelser til brukere vil kunne øke presset på sosialbudsjettet og den
kommunale delen av budsjettet.
Utgiftene på sosialbudsjettet er økende. Hittil i 2018 har vi 87 mottakere av sosial stønad.
Dette er en nedgang i forhold til samme periode i 2017 (96). Likevel er det en betydelig
økning i gjennomsnittlig utbetaling pr bruker. Det er utbetalt 2,1 mill i sosial stønad så langt i
år (i fjor 1,9 mill). Slik sett er utbetalinger av sosial stønad over budsjett. Vi har fortsatt en
utfordring når det gjelder å sette inn nok personalressurser til oppfølging av brukere som skal
føre til tiltak, arbeid eller aktivitet.
I nye Ørland kommune er det planlagt at NAV lokaliseres i rådhuset på Brekstad, noe som vil
kunne medføre kostnader til tilpasning av lokaler.
Kvalitetsmelding 2018 for NAV finnes her:
Kvalitetsmelding Nav Bjugn 2018

Teknisk

Arealbruk
Anlegg og drift
SUM

Budsjett
2019
1 820
12 148
13 968

Opprinnelig
budsjett
2018
1 820
11 968
13 788

Revidert
budsjett
2018
3 320
10 408
13 728

Regnskap
2017
1 872
26 075
27 947

Arealbruk
Totalrammen for budsjett for 2019 er ganske likk den økonomiske rammen for 2017 og den
opprinnelige rammen for 2018. I 2018 fikk enheten bevilget 1,5 mln ekstra pga.
ekstraordinært stor saksmengde på plan og en ekstra satsing på byggesaksbehandling. I
tillegg var det bevilget 1 mln kr. til kommuneplanarbeidet. For 2019 forventes det at
arbeidsmengden på reguleringsplaner normaliserer seg noenlunde. Ekstra midler bevilget i
2018 videreføres derfor ikke i 2019, selv om det er fortsatt betydelig høyere aktivitet enn det
som har vært vanlig de siste årene. Det settes av 500.000 ekstra til kommuneplanarbeid som
dekkes av bundne driftsfond. Dette for å kunne fullføre kommuneplanarbeid.
Gebyrer foreslås økt med generell prisstigning på 2,5 %. Når det gjelder oppmålingsgebyrer
foreslås ingen økning. Oppmåling har tilnærmet 100% selvkostdekning og i tillegg er
selvkostfondet på dette området godt fylt. Gebyrinntekter varierer en god del fra år til år, og
det budsjetteres nøkternt i forhold til det. Saksmengde på byggesak og oppmåling forventes å
være ca. det samme som i 2018, og budsjetterte inntekter holdes derfor på samme nivå som i
2018 også. På plan budsjetteres gebyrinntekter på 300.000 ut i fra forventet saksmengde,
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dette er ca 200.000 høyere enn tidligere år (før 2018) men ca 200.000 lavere enn faktiske
inntekter i 2018.
Budsjettet er ganske stramt spesielt med tanke på ekstra innsats som forventes i forbindelse
med kommunesammenslåing og fortsatt høy aktivitet på plan. Arealbruksenheten forventer
likevel å kunne utøve tjenestene sine på en forsvarlig måte innenfor de økonomiske rammene
som er satt i budsjett for 2019. Se for en nærmere vurdering også kvalitetsmeldingen for
2019:
Kvalitetsmelding for arealbruk finnes her:
Kvalitetsmelding Arealbruk 2019

Anlegg og drift
Økonomien tilsier at det leggers opp til en videreføring av aktiviteten innenfor området
anlegg og drift. Vinteren 2018/19 vil vi ha et særlig fokus på vintervedlikehold av veier fordi
vi så at dette ble en utfordring å grunn av store snømengder sist vinter.
Flere større investeringsprosjekter legger beslag på arbeidstid og personell slik at det til tider
har fått konsekvenser for normal drift, og kapasitet til å planlegge og gjennomføre prosjekter.
Avdelingen har også slitt med redusert kapasitet på grunn av andre forhold.
Det er derfor avgjørende å få på plass en hensiktsmessig organisering an avdelingen, samtidig
som at det settes av nok ressurser til å kunne planlegge og gjennomføre viktige
investeringsprosjekter, samtidig som at man er i stand til å håndtere alle løpende
driftsoppgaver.
Kvalitetsmelding for anlegg og drift finnes her:
Kvalitetsmelding anlegg og drift 2018

Økonomiavdelingen/felleskostnader

Felleskostnader
Økonomiavdelingen
SUM

Budsjett
2019
2 000
2 918
4 918

Opprinnelig
budsjett
2018
2 025
2 874
4 899

Revidert
budsjett
2018
2 025
2 873
4 898

Regnskap
2017
1 955
3 040
4 995

Felleskostnader er i hovedsak porto, forsikring, kopimaskiner og kontingenter
Økonomiavdelingen
Det vil fortsatt være et sterkt fokus på budsjettoppfølging og rapportering. Med et økende
rentenivå vil det være vesentlig å følge opp likviditeten og sikre en best mulig avkastning av
ledig likviditet. I tillegg vil kommunesammenslåingen ta deler av ressursene.
Fosen regnskap skal være en tjenesteleverandør av gode regnskapstjenester for alle våre
kunder. Vi skal være offensiv med å utvikle tjenestefunksjonen og utnytte teknologien i
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allerede anskaffet programvare samt være en aktiv medspiller i regionrådets digitaliseringssatsing.

Kvalitetsmelding for økonomiavdelingen finnes her:
Kvalitetsmelding for Økonomi og Fosen regnskap 2019

SAVA/tilskudd til Bjugn kirkelige fellesråd/tilfeldige utgifter

SAVA
Bjugn krk fellesråd/øvrige menigheter
Tilfeldige utgifter
SUM

Budsjett
2019
450
3405
100
3 955

Opprinnelig
budsjett
2018
450
3405
100
3 955

Revidert
budsjett
2018
450
3 405
100
3 955

Regnskap
2017
467
3643
67
4 177

SAVA
Kostnadene er betaling til SAVA for kommunens benyttede plasser innen VTA-ordningen
(Varig Tilrettelagt Arbeid). Tilskuddet skal betales av deltakerens bostedskommune.
Kommunen skal dekke 30% og staten ved NAV 70%.
Bjugn kirkelige fellesråd
Overføringen til fellesrådet er holdt på samme beløp som 2018.
Tilfeldige utgifter
Det er satt av kr 100.000 til tilfeldige utgifter, slik som gaver, TV-aksjon mm.
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Investeringsbudsjett

BFV erstatning klausulering
Tomteteknisk arbeid boligområder
BFV Investeringer 2015
Høydebasseng Oksvoll
Vannledning Ervika
Mebostad pumpestasjon
Ny overføringsledning til Bjugn Nord
Overtakelse Nes vannverk
Grunnlagsinvesteringer Seter V/A
Vannledning Bjugn Nord
Utbedring vannledningsnett
Vann Tarva
Vannrenseanlegg Elveng
Sikring av bru Høgåskammen
Sæterfjæra Kulvert og VA anlegg
Renovering avløp
Traktorplenklippere
Gatelys Karlestrand
Trafikksikerhetstiltak FV 710 Botngård /planlegging
undergang
Trafikksikerhetstiltak Arfinn Astadsvei / gang og
sykkelvei
Bygging av rundkjøring Haugenkrysset/kulvert
Trafikksikkerhetstiltak - egenandel
Båt / parken
Kantklipper/fliskutter
Fergelem Tarva
Utbedring veier
Brannstasjon Botngård
Bygn. HMS
Leiligheter til barn og unge/planlegging
Renovering fasader Bjugnhallen
Bjugnhallen - nytt tak
Brannalarmanlegg Lyngrabben
Rådhuset, brannalarmanlegg
Dr. Sauersv. 22. Nye takheiser på 10 rom
Dr. Sauersv. 22. generell renovering
Kottengsveien
Asfaltering av kommunale veier
Plan for gang og sykkelveier
Brannskadet omsorgsbolig Dr Sauers vei 3
HMS Stranda - inngjerding/brannalarm

Opprinnelig
Budsjett
budsjett
2019
2018
50
100
4 000
5 000
8 000

6 000

Revidert
budsjett
2018

Regnskap
2017

5 000
6 000
2 500

2 000

1 000
13 000
1 000
12 000

700
1 000

1 000

1 000
1 000

300
4 000
1 000
1 000
400
5 000
1 000
1 000

0

119
322
2 121
0
602
130
41

2 500
11 600
100
500
300
300
200
2 000
800
300

1 000
6 000
1 000
500

4 400

4 400

800

550
500
800

2 500
4 000
500
400
1 000
500
500

500

2 500
4 000
500

264

0

1 000
500
500

500

21

97

4 425
0
927
34

5
197

Budsjett
2019
Oppgradering lærerarbeidsplasser Botngård skole
Myrmo / byggefelt
Utskifting av fyrkjeler kommunale bygg
Investeringsplan kommunale bygg
Sikring av skole
Kartverk og oppmåling
Skilting - vei
Mebostad - B14
Tilleggsareal Botngårdsfjæra
Reguleringsplan Stranda (Karlestrand)
Diverse IKT
Kirker
Hovedprosjekt Agresso ver 5.5
Allemenningskai Lysøysund
Oppgradering skolegård Botngård
Utbygging bredbånd og mobildekning
Helsesenteret - fysisk miljø
Omlegging vei Ervika
Oppgradering Rådhus
Ny barnehage / Mebostad
Legekontor/helsestasjon
Utskifting lekeapparater barnehager
Prosjekt jobbtilfredshet - investeringsdelen
Kulturminneprosjekt
Statens hus - etablering av ungdomsklubb
Kunstgressbane
Vedklyvere Stranda
Pasientheis bolig for barn og unge
Oppgradering medisinkabinett sykehj/hj.sykepl.
Utskifting utstyr helsesenteret
Hjelpemidler fysio- og
ergoterapeuttjenesten/velferdsteknologi
Egenandel spillemidler - stier
Utskifting bord og stoler i Bjugnhallen
Forskuttering andel rundkjøring
Planlegging og bygging av ny ungdomsskole
Badestrender
Forsterkning vei Myran
Lyngrabben - utvidet kapasitet
Kjøp av grunn Myran gnr 20 bnr 5
Myran industriområde
Oppgradering lokaler voksenopplæringa
Finansiering
SUM

Opprinnelig
budsjett
2018
500

500
300
100
150

2 100
3 200

1 000
3 300
20 000
20 000
800

6 000
105
100
150
200

Revidert
budsjett
Regnskap
2018
2017
140
1 520
500

150

150

3 600
5 300
100

3 600
5 685
100

1 500
2 000
500
500
3 000

1 500
2 000
500
500
3 000

300
500
1 000
1 000
800
10 000

300
500
1 000
1 000
800
10 000

492

300
500
300
5 000
5 000
300
300
250
6 410
500

55 000

200
155
182 955

60 950

91 985
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283
29
2 869
150
175
1 479
2 800
23
1 000
902

21 264

Investeringsregnskap

Forslag
budsjett

Budsjett
2018

2019

Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Avsetninger
Årets finansieringsbehov
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Salg anleggsmidler
Tilskudd/refusjoner
Kompensasjon for merverdiavgift
Avdrag på utlån
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Bruk av avsetninger/driftsfond
Bruk av avsetninger/investeringsfond
Sum finansiering
Udekket/udisponert

Saldert
budsjett
2018

Regnskap
2017

182 955
5 000
1 500
2 500

60 950
7 000
1 400
2 500

91 985
9 000
1 400
2 500

21 264
12 540
1 291
5 837
1 429
42 361

191 955

71 850

104 885

165 855
3 000

61 850
1 000
6 500

92 885
1 000
6 500

2 500

2 500

2 500

171 355

71 850

102 885

29 968
279
-415
1 286
7 340
4
38 462

7 600
13 000
20 600

0
0

2 000
2 000

3 899
3 899

0

0

0

0
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Kommentarer til investeringsbudsjettet
Investeringsbudsjettet baserer seg på full tilgang til interne ressurser og at vi får tilført
prosjektbistand fra Ørland kommune på enkeltprosjekter. Det er for de store prosjektene som
går over flere år forutsatt en jevn og lik utbetaling over prosjektperioden, det kan for disse
prosjektene bli en forskyvning mellom år.
BYGG
HMS-tiltak kommunale bygninger
Oppgradering av kommunale bygninger. HMS-tiltak. Utvendige og innvendige arbeider som er
relatert til sikkerhet og nødvendige tilpassinger til byggenes aktiviteter. Samt tilpassing av
byggene i forbindelse med HMS avvik og brukere med spesiale behov, for eksempel brukere på
skolene og barnehager.
Leiligheter til barn og unge
Oppstart planlegging bygging av boliger til barn og unge under 18 år med vesentlig
omsorgsbehov.
Dr. Sauersv. 22. Renovering av fellesrom, korridorer, pasientrom
Renovering kjøkken, utskifting gulvbelegg, maling, skiftning vinduer, skyvedører baderom.
Bygging av ny ungdomsskole i Botngård
Bygging av ny skole med byggestart våren 2019 og ferdigstillelse vår/sommer 2020.
Ny barnehage Mebostad
Oppstart av planlegging med forventet byggestart høsten 2019.
KOMMUNALTEKNIKK
Høydebasseng Oksvoll
PÅ grunn av stor aktivitet i Oksvoll/Valsnes-området er det behov for å sikre vannleveransene i
området.
Investering BFV
Består av klausuleringserstatninger, tilstandsvurderinger av ledningsanlegg
Renovering avløpsanlegg
I Botngård og Lysøysund er det mye gammelt og saneringsmodent rørnett.
Kjøp av traktorplenklippere
Det er behov for å skifte ut en av de eldste motorklipperne med en ny kombimaskin/ minimaskin
som kan brukes til brøyting, strøing og plenklipping. Vi har flere uteområder ved kommunale
bygg som må brøytes/strøes av mindre utstyr. Det er et sterkt behov for å effektivisere arbeidet
for å tilfredsstille brukere /ansatte spesielt ved Helsesenteret, skole/barnehager.
Trafikksikkerhetstiltak - gang og sykkelvei Arnfinn Astadsvei
Bekkfaret barnehage ligger i denne gata. Trafikken til barnehagen og videregående skole er til
tider svært stor. Behovet for gangveg er et viktig trafikksikkerhetsmessig tiltak.
Asfaltering av kommunale veier
Det er fortsatt flere kommunale veier i sentrum som ikke er asfaltert. Damhaugveien i
Tjyvskarmyra er mest aktuell i første omgang.
Asfaltdekke på flere boligfelt er meget nedslitt, mest aktuelt i første omgang vil være
Solomslifeltet som ble asfaltert ca i 1980. Del av Skogveien er nedslitt og behov for ny asfalt.
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Vann til Tarva
Planlagt sjøledning med oppstart til våren..
Vannledninger Bjugn nord
Ny tilførselsledning mellom Kottenget og Korsgata vil styrke vannforsyningssikkerheten og
kapasiteten til abonnenter på nordsida av Kopparen. Vannledning mellom Korsgata og Steinvik
vil balansere trykket og øke kapasitet til nytt høydebasseng.
Tomtetekniske arbeider boligområder
Planlegging, anbudsdokumenter og utbygging av tomteområdene Mebostad,.
Utbedring vannledningsnett
Utskifting av eksisterende vannledningsnett, kummer, mm på forsyningsnettet.
Mebostad pumpestasjon
Oppdimensjonering av kapasitet ved å bygge ny slamavskiller, alternativt å bygge pumpestasjon
og pumpeledning til kloakkrenseanlegg.
Trafikksikkerhetstiltak – egenandel
Kommunal egenandel ved søknad om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak på kommunale
veier/plasser. I dagens ordning dekker tilskuddet inntil 60% av kostnadene.
Kottengsveien
Bygging av ny eventuelt utbedring av eksisterende vei samt bygging av ny gang og sykkelvei opp
til boligfelt. Veien må være ferdigstilt før ny barnehage kan tas i bruk
Gang og sykkelveier
Utarbeide en plan for gang og sykkelveier, utbygging i hh til vedtatt plan.
Omlegging vei – Ervika
Omlegging av vei ved barnehage, bygging av bussholdeplass.
Bygging av rundkjøring Haugenkrysset
Det er behov for å bedre trafikksikkerheten i området og en rundkjøring vil dempe fart og bedre
trafikkavviklingen.
Utbedring av båt og scene i parken
«Båt» og scene har betydelige råteskader og det er behov for å gjennomføre nødvendige tiltak
mht sikring. Før utbedring er det ønskelig med avklaring om båt og scene skal gjenoppbygges i
samme form, eventuelt alternativ.
Maskinelt utstyr
Kantklipper som benyttes til gressklipping langs kommunale veier er nedslitt og må erstattes. Det
er et stort behov for å rydde skog langs kommunale veier og kommunale områder og en fliskutter
er nødvendig for å flise trevirket.
Fergelem Tarva Ved etablering av fergekaiene i 1992-93 ble det montert brukt utstyr og det er
behov for utskifting av sylindrene på fergelemmen på Tarva, samt foreta utbedring av
fergelemmen.
Utbedring kommunale veier
Det er behov for å skifte ut samt øke dimensjon på stikkrenner, samt utskifting av kummer ved
veiene.
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Brannstasjon Botngård
Brannstasjonen er i dag i «industribygget» på Strandveien 12. Arbeidstilsynet har gjennomført
tilsyn og avdekt flere avvik i forhold til dagens krav. Det vil kreve økning av brannstasjonens
arealer samt betydelig ombygginger for å lukke avvikene.
Utskifting av Fyrkjeler i kommunale bygg
Utfasing av oljekjeler er ihh til forskriftskrav og de trer i kraft trer i kraft fom 1.1.2020
Investeringsplan kommunale bygg
De kommunale byggene er stort sett bygd for flere tiår siden og det er et behov for en
tilstandsanalyse og behovsanalyse som vil gi et grunnlag for vedlikehold og investeringsbehov i
årene framover.
Sikring av skole
Etter flere episoder med skader på Botngård skole er det et behov for å utføre sikring ved
montering av overvåkningskamera samt utskifting av låser i «ytterskallet».
Bjugn rådhus – ombygging og utbedring
Rådhuset ble bygd i 1959 / 1978. Det er et behov for en innvendig ombygging, tilpassing og
utbedring av rådhuset for å møte behovet for kontorkapasitet og andre nødvendige fasiliteter etter
kommune sammenslåingen 1.1.2020. Det skal i tillegg avgjøres om statens hus skal overta
funksjonen som Rådhus med dagens rådhus som «avlastningsareal»
DIVERSE
Diverse IKT
De årlige beløpene vil være delt mellom vår andel av fellesanskaffelser innen Fosen og egne
anskaffelser.
Vi må ta høyde for at det vil bli utskifting av nettverkskomponenter og kjøp av lisenser. Ny
løsning på trådløsnett er under utrulling. En må påregne kostnader til oppgradering av allerede
anskaffede program.
Egenkapitaltilskudd KLP
Dette er et beregnet tilskudd til økning av egenkapitalen i KLP. Tilskuddet er satt slik at det skal
være mindre eller lik det som tilbakeføres som overskudd i selskapet. Slike tilskudd kan ikke
lånefinansieres, men må dekkes av fond eller salgsinntekter.
Kartverk og oppmåling
Kartoppdatering er fortsatt viktig som grunnlag for planlegging og utnyttelse av kommunens
areal. Dette medfører både egne prosjekt og prosjekt hvor Statens kartverk står for
koordineringen.
Hovedprosjekt Agresso
Det er behov for en mindre investering for å muliggjøre en utnyttelse av det arbeidet som utføres
av digitaliseringsrådgiveren samt em mindre utvidelse for å effektivisere rutinen med inngående
fakturaer.
Bjugn skogskirkegård – vedlikehold kirker
Bjugn kommune har behov for flere gravplasser til kistegraver. Grunnet problematiske
grunnforhold er gjenbruk av graver vanskelig og kan ikke gjøres innenfor det tidsaspekt som er
vanlig for kirkegårder. Dette gjelder spesielt for Bjugn kirke hvor syv doble kistegraver er
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tilgjengelig per dato. Etter møte med grunneier er Bjugn skogskirkegård ett alternativ som
grunneier også stiller seg positiv til. Det må foretas grunnundersøkelser og utredninger i forkant.
Riksantikvaren har i forbindelse med høringsprosessen krevd utgraving på ett av funnene som ble
gjort ved de arkeologiske undersøkelsene på felt D - hvis arealet benyttes som planlagt.
Kostnadene er anslått til i underkant av en million kroner. Dette må prosjekteier bekoste. Arealet
som blir berørt omfatter 70 kistegraver. Det jobbes med alternative løsninger for å unngå dette.
Dersom det blir endringer i prosjektkostnadene vil man komme tilbake med en sak før arbeidet
igangsettes.

Byggmester Bjørn Lund har tatt en gjennomgang av kirkene i forbindelse med de budsjetterte
energiøkonomiseringstiltakene som nå er igangsatt. Vedlikehold som vil være kostbart å
utsette er maling av to «værvegger» på Nes kirke. Maling nå medfører moderat med
grunnarbeider. Utsetter vi vil det bety omfattende grunnarbeider. På Hegvik kirke faller kalk
og murpuss av i flekker på veggen ved hovedinngangen. For å stoppe vanninntregning og
spredning av skaden må dette tas snarest. Disse tiltakene er kalkulert til kr 150 000,-.
Egenandel spillemidler – stier
Det er ønskelig å oppgradere enkelte stier til en bedre standard slik at de kan benyttes av alle
brukergrupper.
Kunstgressbane
Det har vært et initiativ fra idrettens side på å få til en kunstgressbane i Botngård. Ut i fra
kostnadsomfanget, må kommunen stå som ansvarlig utbygger om prosjektet skal kunne realiseres.

Utbygging bredbånd og mobildekning
Utbyggingsprosjekt for å bedre bredbånds- og mobildekningen hvor kommunen står som eier.
Vedklyvere Stranda
Ved-klyverne vi har er 16 år gamle og må skiftes ut både i forhold til sikkerhet og funksjonalitet
Pasientheis bolig for barn og unge
Bolig for barn og unge har ingen hjelpemidler til bruk for rullestolbrukere. Det haster med å få
dette på plass.
Oppgradering medisinkabinett sykehjem/hjemmesykepleien
Det er behov for en ytterligere sikring av medisinlageret.
Utskifting utstyr helsesenteret
Det er behov for skifte av vaskemaskin og annet utstyr på helsesenteret.
Hjelpemidler fysio- og ergoterapeuttjenesten/velferdsteknologi
Investeringen i forbindelse med deltakelse i velferdsteknologiprosjektet sammen de andre Fosenkommunene.
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1

INNLEDNING

I 2017 ble det vedtatt en sammenslåing av Ørland og Bjugn kommuner fra 2020, slik at
budsjett 2019 vil bli det siste året der dagens Ørland kommune skal vedta sitt eget budsjett.
I forbindelse med sammenslåing av Ørland og Bjugn er det et behov for å samordne økonomien
i de to kommunene. Det er derfor lagt opp til at begge kommunene i forkant av
budsjettarbeidet har utarbeidet en økonomiplan for perioden 2019-2022 som er lagt frem og
diskutert i fellesnemda.
Økonomiplanen viser at Ørland kommune har høy gjeld, og at utgifter til renter og avdrag øker
i planperioden. Det er i økonomiplanen forutsatt at alle vedtatte låneopptak tas opp i samme
år som de er vedtatt tatt opp, og at økt belastning på renter og avdrag må hensyntas i sin
helthet i det påfølgende året. I budsjett 2019 er det derfor foretatt innsparinger og tiltak for å
tilpasse drifta til økonomisk rammer.

2

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

Kommuneplanen (vedtatt i 2014) skal gi langsiktige føringer for utviklingen og består av en
samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen forteller hvilke målsettinger vi skal strekke oss etter
i perioden fram mot 2026, og hvilke områder det må arbeides med for å oppnå disse.
Arealdelen konkretiserer føringene gjennom kart, bestemmelser og retningslinjer.
Kommunestyret valgte i 2014 å prioritere en plan for samfunnsutvikling. Det innebærer å
fokusere på temaer som går på tvers av sektorer og etater. Med dette vil vi identifisere
sentrale utfordringer og løsninger som er sammensatte og krever felles innsats. Målet er at
denne tenkningen skal inspirere til samarbeid og utvikling. Mange av de store utfordringer
kommunen står overfor må dessuten løses i samarbeid med nærliggende kommuner og
regionale myndigheter og aktører.
Ørland kommune har mål om en befolkningsvekst på 35 % i perioden 2014-2026.
Det viktigste for Ørland kommune blir fortsatt å jobbe målrettet med kommunens strategier for
å nå målet om 35 % befolkningsvekst
 Skape et attraktiv bosted med bolyst for en økende befolkning
 Folkehelse som grunnleggende verdi
 Kreativ og fremtidsrettet næringslivssatsing
 Bevisst miljøsatsing og klimatilpassing
 Utvikle de kommunale tjenestene
I plan- og bygningsloven beskrives den fireårige Handlingsplanen som kommuneplanens
kortsiktige del. Handlingsplanen med økonomiplanen skal vise hvordan kommuneplanens visjon
og mål skal konkretiseres, prioriteres og realiseres i et fireårs perspektiv.
Handlingsplanen skal beskrive realistiske ambisjoner og konkrete mål for fireårsperioden
innenfor en realistisk økonomisk ramme.
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3

FOLKETALLS- OG DEMOGRAFIUTVIKLING I PERIODEN 2010 – 2028:

SSB lager befolkningsframskrivinger basert på endringer i folketallet og forventinger knytte til
innvandring mm. Den vanligste modellen en middels vekst på alle områder, MMMM modellen.
Tallene oppdateres hvert andre år sist nå i juni 2018.
Hovedalternativet MMMM viser hvordan utviklingen blir når vi legger til grunn middels utvikling
i både fruktbarhet, levealder, innenlandske flyttinger og innvandring.
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Barnehage (0-5 år)
323 328 332 347 345 378 374
Grunnskole (6-15 år)
697 641 604 575 589 584 620
Videregående (16 - 19 år) 315 327 306 288 264 255 231
Voksne (20 - 66 år)
3021 3022 3063 3124 3266 3368 3438
Eldre (67 år og eldre)
765 801 859 875 887 917 958
Total
5121 5119 5164 5209 5351 5502 5621

2024
397
629
232
3458
1016
5732

2026
402
655
241
3466
1063
5827

2028
408
662
253
3495
1105
5923

Folketallet har fra 2016 hatt en økning, og prognoser fra SSB er at folketallet frem mot 2028
skal ha en større økning enn landet.
Dersom vi fokuserer på aldersgruppene som etterspør mest av kommunale tjenester vil
utviklingen kunne fremstilles slik:
Utvikling folketall i kommunen per 1.1
(SSB MMMM-alternativet)
25,0
20,0
15,0
Prosent

10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0

20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
20
26
20
27

-15,0

0-5 år

6-15 år

67 år og over

Tabellen viser at
- aldersgruppen over 67 år har økt jevnt siden 2010, og vil fortsette å øke videre
fremover
- barnehagebarn (0-5 år) vil øke fremover.
- barn i skolen (6-15 år) har hatt en nedgang frem mot 2016, men flater ut og vil øke
igjen fra 2021.
Ørland kommune - budsjett 2019
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3.1

Konsekvenser av endret sammensetning av befolkningen

Modellen fra SSB viser at ressursbruken vil øke mest i forhold til eldre, men samtidig vil det bli
økninger innenfor barnehage og skoler. Endringer i overføringene til kommunen skal gjennom
inntektssystemet kompensere for dette.
Modellen viser følgende endringer i ressursbruk i kroner i planperioden:
Endring
utgiftsbehov
per 1.1

Pleie- og
omsorg

2019
2020
2021
2022
Sum

1 434
3 027
2 139
3 532
10 132

Grunnskole

-1 607
938
1 875
2 947
4 152

Barnehage

Sosial

3 063
459
284
-1 539
2 267

Helse

373
367
280
256
1 275

Barnevern

233
215
244
241
933

46
100
143
138
427

Sum

3 540
5 106
4 966
5 575
19 187

I prosent vil utviklingen fremstilles slik:
Endret utgiftsbehov demografi - kommunen - 2017 - 2027
(målt ved inngangen til det enkelte år)
25,0
20,0

Prosent

15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
2018

2019
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Pleie og omsorg

2022

2023

Grunnskole

2024

2025

Barnehage

2026

2027

2028

I alt

Kostnadsbildet knyttet til demografien fører til at utgifter knyttet til eldre vil kunne øke med
over 10 millioner i løpet av økonomiplanperioden. Samtidig øker utgiftsbehovet for skole med
over 4,1 millioner, og barnehage med 2,2 mill.
Det er viktig å være klar over at disse beløpene beregnes ut fra matematiske modeller som er
laget for å fordele ressursene mellom kommunene. Det er opp til den enkelte kommune å foreta
valg og prioriteringer, og dette må gjøres ut fra lokale behov og ressurser i hver enkelt
kommune. Men disse modellene gir likevel gode bilder på hvor behovene vil øke i
planperioden.
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FORUTSETNINGER FOR BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

4.1

Skatteinntekter og rammetilskudd i planperioden

Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter. Nivået på disse
inntektene blir bestemt ut fra pris- og lønnsvekst (kommunal deflator), vekst i frie inntekter,
innlemming av tidligere øremerkede tilskudd og korreksjoner knyttet til endringer i oppgaver.
Det overordnede formålet med det kommunale inntektssystemet er å jevne ut kommunenes
økonomiske forutsetninger slik at det kan gis et mest mulig likeverdig tjenestetilbud i alle
kommuner. Ved fordeling av rammetilskudd tas det hensyn til strukturelle ulikheter i kommunenes
kostnader (utgiftsutjevning), og ulikheter i skatteinntekter (inntektsutjevning).
Hoveddelen av rammetilskuddet gis som et fast innbyggertilskudd basert på folketall 1. juli
året før budsjettåret, og inntektsutjevning gis etter folketall pr 01.01 i budsjettåret.
Kommuneproposisjonen gir følgende prognose for frie inntekter for 2019 (inkl kommunal
deflator på 2,8 %):
- Rammetilskudd og inntektsutjevning
- Skatteinntekter
Sum frie inntekter

166,6 mill
137,0 mill
303,6 mill

Utvikling frie inntekter
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
2015

2016

Skatteinngang

4.2

2017

2018

2019

Rammetilskudd

Endringer i frie inntekter ut over lønns- og prisvekst:

I frie inntekter legges det inn midler til nye oppgaver og innlemming av eventuelle tidligere
øremerkede tilskudd. Dette kommer i tillegg til endringer i forhold til folketall, demografi og
generell lønns- og prisvekst. Økningen i frie midler må derfor sees i sammheng med økte
oppgaver og forventinger fra staten som legges inn i statsbudsjettet.
Det er ikke tatt inn vesentlige endringer for 2019-2022 ut over endringer i demografi.
Endringer i demografi for 2019 utgjør kr 3,4 mill, og ifølge KS sin modell for endringer i
demografikostnader fordeler dette seg slik:
Endring
utgiftsbehov
per 1.1

2019

Pleie- og
omsorg

1 434

Grunnskole

-1 607
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Barnehage

3 063

Sosial

373

Helse

233

Barnevern

46

Sum

3 540
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4.3

Langsiktig gjeld og avdrag

Det er gjennom flere år foretatt store investeringer i nye bygninger, og gjennomført oppkjøp
og utvikling av tomteområder. Disse investeringene er i stor grad lånefinansiert, og ved
utgangen av 2017 er total lånegjeld inkl startlån på kr 673,8 mill.
I 2017 har kommunen hatt en høy kortsiktig likviditet på grunn av ubrukte lån og innløsning av
Hårberg skole på kr 100,0 mill. Vedtatt låneopptak i 2017 har derfor ikke blitt tatt opp innen
utgangen av året. Disse lånene tas opp i 2018, og sammen med planlagte låneopptak for
2018, 2019 og 2020 vil lånegjelden ved utgangen av 2019 være på kr 971,0 mill.

Utvikling langsiktig gjeld
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750000
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650000
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550000
500000
450000
2012
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2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

lånegjeld

Minimumsavdrag – vedtatt endring i prinsipp fra 2020:
I tillegg til krav om balanse i driftsregnskapet, stiller kommuneloven krav til at all gjeld skal
nedbetales minst like raskt som gjenværende levetid på kommunens anleggsmidler
(minimumsavdrag). Dette betyr at en økning av gjeld automatisk vil føre til et krav om en
tilsvarende økning i årlige avdragsutgifter i driftsregnskapet, noe som reduserer kommunens
handlefrihet i forhold til å vedta nye investeringer. I hht reglene er det bokført gjeld ved siste
årsskifte som skal brukes for å beregne minimumsavdrag. Dvs at det er bokført gjeld pr
31.12.18 som skal brukes for å beregne minimumsavdrag for 2019, og dette legges til grunn
for budsjett 2019.
Minimumsavdrag har tidligere blitt beregnet med en vektet beregning fordelt på driftsmidler
med ulik nedskrivingstid. I forbindelse med vedtatt ny kommunelov skal dette nå gjøres med en
beregning i forhold til sum nedskrevne verdier delt på årets avskrivning. I henhold til ny
beregningsmåte vil gjennværende levetid bli endret til ca 29 år, og dette medfører at
minimumsavdraget øker fra og med 2020.
Departementet legger opp til at deler av ny kommunelov vil tre i kraft 1. juli 2019.
Økonomibestemmelsene vil sannsynsligvis tre i kraft 1. januar 2020, og det være aktuelt med
overgangsregler for å sikre en god overgang fra dagens til ny lov. Departementet vil fram til
loven trer i kraft utarbeide forskrifter til den nye loven, og gjennomføre informasjons- og
opplæringstiltak overfor kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn med flere.
Det er i denne økonomiplanen ikke tatt høyde for en eventuell økning i minimumsavdrag på
grunn av endring i regler for beregning, men en endring til f.eks 29 år vil gi et årlig avdrag på
kr 31,0 mill i 2020. Dette er en økning på 4,0 mill i forhold til tall som er tatt inn i
økonomiplanen.
Ørland kommune - budsjett 2019
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4.4

Renter og rentesikring

Renteutgifter på langsiktig lån er en vesentlig post i kommunens budsjett, og renteutgiftene
prognoseres i hht rentenivået. Renteutgifter baserer seg på lån i kommunalbanken til NIBORrente med et påslag på 0,60 %. Ved å gå inn på andre lånetyper som f.eks sertifikatlån så vil
retekostnader reduseres noe, og det er i økonomiplanen forutsatt at dette gjøres slik at
rentekostnader er redusert.
Prognose for rentenivå i planperioden:
Kommunalbanken lager en prognose for rentenivå basert på markedsrenter og signaler fra
Norges bank.
Prognose kommunalbanken
- Nibor
- påslag kommunalbanken
Budsjettrente

2019

2020
1,9 %
0,6 %
2,5 %

1,5 %

0,6 %
2,1 %

2021
2,4 %

0,6 %
3,0 %

2022
2,4 %
0,6 %
3,0 %

I tillegg til flytende betales det renter på renteswaper (rentebytteavtaler) som er inngått med
binding mot NIBOR, slik at rente for 2019 er budsjettert med 2,46 %.
Rentesikring og renterisiko:
Ørland kommune har ved inngangen til 2019 høy gjeld, og det er derfor viktig å være klar
over renterisikoen i forhold til en uforutsett renteoppgang på f.eks 1 % i tillegg til budsjettert
renteprosent.
I en slik beregning må det tas hensyn til at deler av gjelden er sikret gjennom
rentebytteavtaler, og i tillegg vil utlån til startlån og investeringer innen VAR-sektoren i stor
grad gi tilsvarende økte inntekter i takt med en økning i rentenivået.
Dette kan vises i følgende tabell:
(alle tall i mill. kr)
Renterisiko
Sum lån
Startlån
VAR-sektor
Sum lån finansiert over drift
Lån sikret med renteavtaler
Lån uten rentesikring
økte renter med 1% økning

2019
971,0
63,7
192,3
715,0
360,0

2020
955,0
66,2
197,8
691,1
360,0

2021
979,1
68,7
197,8
712,6
320,0

2022
953,6
71,2
197,8
684,6
270,0

355,0

331,1

392,6

414,6

3,6

3,3

3,9

4,1

Tabellen viser at ved en renteøkning på 1 % vil kommunens netto renteutgifter øke med ca kr
3,5 mill.
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4.5

Finansinntekter og langsiktige finansielle eiendeler

Kommunen har langsiktige finansielle eiendeler i form av langsiktig utlån og aksjer i
Trønderenergi AS og FosenKraft AS.

Renter på lån
Utbytte
Sum

FosenKraft AS
2018 2017 2016
1 914 1 914 1 914
800
800
2 714 2 714 1 914

Trønderenergi AS
2018 2017 2016
1 420 1 420 1 420
3 672 1 099
842
5 092 2 519 2 262

2018
3 334
4 472
7 806

Sum
2017
3 334
1 899
5 233

2016
3 334
842
4 176

Kommunens finansinntekter består i hovedsak av:
- renteinntekter på langsiktig utlån - budsjetteres i hht avtaler
- utbytte fra Trønderenergi AS og Fosenkraft AS - budsjetteres med samme beløp som for
regnskap 2017.
- renteinntekter fra utlån (startlån)
- renteinntekter på kommunens kortsiktige likviditet, f.eks ubrukte lånemidler.
4.6

Budsjett 2019 – utfordringer:

På grunn av økning i lån og prognosert rentenivå vil netto finansutgifter øke med kr 9,2 mill fra
B2018 til B2019, og øker videre med 3,0 mill i 2020. Dette er utgifter som må dekkes inn over
driftsbudsjettet.
En del av låneopptakene gjelder investeringer innen VAR-sektoren, slik at for B2019 er
overføringer fra VAR-sektoreen (kalkulatorisk rente og avskrivning) økt med kr 5,1 mill.
Økt folketall og endring i demografi gir kommunen økte overføringer, og det legges til grunn at
realveksten i 2019 må gå til dekning av økte renter og avdrag.
4.7

Oppsummering av forutsetninger for budsjettet:


Kommunal deflator for 2019 er satt til 2,8 % – denne fastsettes endelig ifm stortingets
vedtak om statsbudsjettet.



Statsbudsjettet er lagt til grunn for anslag på frie inntekter for 2019.
o Skatt og rammetilskudd er hentet fra KS sin økonomimodell
o Sum frie inntekter B2019 øker med 3,6 % fra B2018 – slik at det ligger inne en
realvekst i frie inntekter.



Arbeidsgiveravgiften er på 10,6 %.



Pensjonsutgifter settes til 16,5 % for KLP (uforandret) og 12,5 for SPK – (uforandret).



Renteutgifter er budsjetter ut i fra Kommunalbankens prognoser og inngåtte
rentebytteavtaler. Renteutgifter øker i planperioden på grunn av nye låneopptak og
prognosert økning i rentenivået (NIBOR). Det er lagt inn i budsjettet at en del av
lånemassen endres til sertifikatlån med lavere margin enn kommunalbanken.



Deler av økte renter og avdrag finansieres over VAR-sektoren da det gjennomføres
store investeringer innenfor denne sektoren.

Ørland kommune – budsjett 2019
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5
5.1

BUDSJETTETS TALLDEL
Driftsbudsjettet 1A og 1B

Skjema 1A
(tall i hele tusen)

Regnskap

Budsjett

Budsjett

2017

2018

2019

-155 945
-131 001
-1 500
-3 780
-1 134
-293 361

-165 000
-128 000
-1 500
-3 780
-1 500
-299 780

-166 600
-137 000

Avdrag på lån
Netto finansinntekter og utgifter

-8 159
16 727
19 500
28 068

-6 000
19 500
19 000
32 500

-6 800
22 500
26 000
41 700

Bruk av tidligere års mindreforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Inndekking av tidligere års merforbruk
Netto avsetninger

-6 218
8 393
188
-1 000
0
0
1 363

0
0
0
-2 055
0
0
-2 055

-1 750

0

0

-263 930

-269 335

-268 580

Sum fordelt til drift i 1B

253 504

269 335

268 580

Regnskapsmessig mindreforbruk

-10 426

0

0

Rammetilskudd og innt. utjevning
Skatt på formue og inntekt
Skjønnstilskudd
Andre overføringer
andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte
Renteutgifter og andre finansutgifter

overføring til investeringsregnskapet
Sum til fordeling drift

-3 780
-1 150
-308 530

-1 750

Noter til budsjettskjema 1A - rammer til fordeling drift:
1. Rammetilskudd og skatteinngang i perioden er lagt inn i hht kommuneproposisjonen for
2019 justert for kommunal deflator på 2,8 %.
2. Andre overføringer på kr 3 780' gjelder årlige overføringer fra Fylkeskommunen
vedrørende bruforbindelse Storfosna.
3. Andre generelle statstilskudd gjelder rentekompensasjon på skoler og omsorgsboliger.
4. Renteinntekter og utbytte på til sammen kr 6 800’ består av følgende faktorer:
o Utbytte Trønderenergi
1 100'
o Utbytte Fosenkraft
800'
o Renter Trønderenergi (obligasjon)
1 400'
o Renter Fosenkraft (ansvarlig lån)
1 900'
o Renter på startlån og bankinnskudd
1 600’
5. Renteutgifter og avdragsutgifter økes i 2019 og videre i planperioden på grunn av økning i
langsiktig gjeld og prognosert økning i rentenivået.
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Skjema 1B
(tall i hele tusen)

Regnskap

Budsjett

Budsjett

2017

2018

2019

Politisk styring og administrasjon
Politisk styring
Stortings /kommunevalg

5 203
4 981
222

4 835
4 785
50

5 330
5 005
325

Administrasjon og tilskudd
Rådmannskontor
Planleggings- og prosjektressurser
Regionsentertilskudd
Personal og tillitsvalgte
Fellestjenester
IKT tjenesten
Økonomitjenesten
Tilskudd og næringsutvikling
Kirkelig fellesråd
Ørland kultursenter KF

32 877
3 876
1 500
2 677
5 660
3 008
3 641
4 026
3 200
5 290

35 520
3 595
1 500
2 000
2 600
6 300
2 835
3 810
4 070
3 380
5 430

33 825
4 395
0
0
2 650
6 105
3 220
3 660
4 485
3 515
5 795

Eiendom og teknisk
Eiendomsforvaltning
Plan og oppmåling
Landbrukskontor
Brann og beredskap
Ørland lufthavn

26 284
16 831
1 369
2 529
3 920
1 635

26 610
18 380
1 350
2 765
4 115
0

29 295
20 450
2 250
2 575
4 020
0

110 477
10 038
48 707
3 858
13 750
20 582
13 542

116 310
10 685
49 700
5 565
13 650
22 550
14 160

117 460
11 525
49 225
7 190
13 650
21 920
13 950

85 732
3 692
22 650
21 661
21 258
10 873
5 597

90 260
3 770
25 405
23 725
21 040
10 385
5 935

260 573

273 535

91 970
3 990
25 205
24 390
22 080
13 050
5 585
-2 330
277 880

-7 069
-1 764
-2 987
-2 318

-4 200
-1 200
-3 000
0

-9 300
-3 800
-5 500

253 504

269 335

268 580

Oppvekst
Fellesutgifter
Skoler
Fellesutgifter barnehage
Private barnehager
Kommunale barnehager
Barnevern
Helse og velferd
Fellesutgifter
Helse og familie
Institusjonstjeneste
Hjemmetjenesten
Oppfølgingstjenesten
Nav og sosialtjenesten
Flyktningetjenesten
SUM netto alle ansvar
Finansposter
Kalkulatoriske renter VAR
Avskrivning VAR
Premieavvik og forsikring
Sum til fordeling
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5.2

Investeringsbudsjettet – skjema 2A og 2B

Skjema 2A
Finansieringsbehov og finansiering
Investering i anleggsmidler
Utlån og forskuttering
Avdrag på lån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekking av tidligere års udekket
Avsetninger til ubundne investeringsfond
Årets finansieringsbehov
Finansiert slik:
Bruk av lån - andre investeringer
Bruk av lån VA-anlegg
Bruk av lån utlån startlån
Inntekter fra salg av tomter
Tilskudd nytt helsebygg
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av ubundne investeringsfond
Sum finansiering
Udekket/udisponert

Budsjett
2018

Budsjett
2019

105 235
5 000
2 500
1 060

69 400
5 000
2 500
1 060

113 795

77 960

22 885
75 700
5 000
6 650

38 050
24 850
5 000
6 500

2 500

2 500

1 060
113 795

1 060
77 960

0

0

Kommentarer til investeringsbudsjettet:
1. Utlån på kr 5,0 mill gjelder startlån som finansieres med egne låneopptak i Husbanken.
2. Avdrag på lån og mottatte avdrag på lån på kr 2,5 mill gjelder avdrag knyttet til innlån
og utlån på startlån. Renteinntekter og renteutgifter knyttet til startlån føres i
driftsbudsjettet.
3. Kjøp av aksjer på kr 1.060’ gjelder årlig egenkapitalinnskudd i KLP. Dette kan ikke
lånefinansieres og må finansieres med bruk av ubundne investeringsfond.
4. Salg av tomter varierer fra år til år. Det budsjetteres med kr 6.500 mill i salgsinntekter i
2019.
5. Vedrørend finansiering av nytt helsebygg-ØMS:
Det vises til PS 94/2018 Nytt helsebygg og nye kommunale boliger i Ørland kommune og
PS 88/2017 Ørland kommune – Budsjett 2018 med økonomiplan 2019-2021.
Det er satt av kr 1.000’ i 2018 for å gjennomføre forprosjekt for nytt helsebygg, og det
foreslås i økonomi- og handlingsplanen at det settes av kr 1.000’ til videre prosjektering i
2019. Det er viktig med konsept over retninger før forslag, og nødvendig tid til god
involvering av brukere av nytt helsebygg før bygging. Det anslås her oppstart av
byggeprosessen i 2020 og at nytt helsebygg kan ferdigstilles i 2021.
6. Investering i ny brannstasjon er tatt inn med kr 30,0 mill i låneopptak for 2019.
7. Utgifter i skjema 2B er netto utgifter etter fradrag for mva kompensasjon.

Ørland kommune – budsjett 2019
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Skjema 2B
Nr. Prosjekter

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

IKT, digitalisering og teknologiske løsninger
Utgifter til markedsføring og salg av eiendom
Tiltak Futura barnehage
Tiltak Opphaug skole
Tiltak Ørland ungdomsskole
Tiltak sykehjemmet ØMS
Tiltak aktivitetssentret ØMS
Tiltak Ørlandshallen
Tiltak Kultursentret
Tiltak Rådhuset
Tiltak Austrått gård
Tiltak Ørland kirke
Tiltak kommunale veier
Klargjøring ØSA i forhold til beredskap
Nytt læremiddelutstyr
Småhus - boligsosial plan
Boenheter - boligsosial plan
Rehabilitering kommunale bygg
ØMS - nytt helsebygg
Ny brannstasjon
Ørland kirke
Tartandekke Ørland Stadion
Utskifting gatelysarmaturer
Reasfaltering kommunale veier
Forprosjekt nytt havneanlegg
Fendring kai søndre molo Brekstad
Parkanlegg - plenklippere
Fornyelse kommunale lekeplasser
Ørland kultursenter
Lysanlegg Gryta idrettsanlegg
Ørlandshallen - omgjøring til basishall
Mulighetsstudie - Meieriet
VA-anlegg
BFV - utred. reservevann og behandlingsanlegg
BFV - ny overføringsledning Ørland
BFV - Framlegging fiber vannbehandlingsanlegg
Pumpestasjon - ny hovedvannledning
Høydebasseng
Ombygging vei - høydebasseng
Ledningstrase - Lerbern
Oppgradering gamle vannledninger
Rehbilitering VA-ledninger Brekstad
Oppgradering silanlegg Hovdetåa
Oppgradering overløp pumpestasjoner
Sum
-

Budsjett
2018

2 500
750

700
1 000
2 500
11 755
1 000
500
150
500
1 000
500
1 200
500
650
250
500
750
2 680
150
200
35 000
7 000
15 000
1 000
5 500
5 000
5 000
1 500
500
105 235

Budsjett
2019

2 500
750
1 300
1 200
1 305
1 505
175
150
100
265
1 100
400
1 500
1 000
300

1 000
30 000

100
11 500
1 250

5 000
5 000
1 500
500
69 400

Det vises i tillegg til eget notat om investeringer som er vedlagt saken.
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6

ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE

Rådmann
Arnfinn Brasø

Stab

Plan, drift og landbruk

Helse og velferd

Oppvekst

Thomas Engen / Jon Foss

Marit Ervik

Odd Erik Røstad

Plan og
forvaltning

Institusjon

Borgen barnehage

Landbruk

Hjemmetjenesten

Futura barnehage

Eiendomsforvaltning

Oppfølgingstjenesten

Hårberg skole

Utbyggingsavdeling

Helse og famile

Opphaug skole

NAV

Ørland ungdomsskole

Ungdommens hus

Voksenopplæring

Kommunens arbeidsgiverpolitikk
August 2013 vedtok kommunestyret en overordnet arbeidsgiverpolitikk etter bestilling fra
kommunens administrasjonsutvalg. Arbeidsgiverpolitikken er kommunens livsfasepolitikk og
utgjør kommunens samlede personalpolitikk.
Det ble i 2017 startet en prosess med revidering av overordnede arbeidsgiverpolitikk.
Prosessen er stoppet ettersom det nå må utarbeides en overordnet arbeidsgiverpolitikk for Nye
Ørland kommune. I denne prosessen må vi engasjere våre nye folkevalgte, ny administrativ
ledelse og nye tillitsvalgte. Prosessen med dette strategidokumentet vil derfor igangsettes
tidligst høsten 2019. Fram mot kommunesammenslåingen må vi prioritere arbeidet med å få
utarbeidet og vedtatt div. personalpolitiske retningslinjer som må være klar til 01.01.2020. Det
dreier seg bl.a. om permisjonsreglement, retningslinjer for sykefraværsoppfølging,
arbeidsreglement, m.m.
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Sykefravær
Ørland kommune har som målsetting i henhold til IA- avtalen om å få legemeldt sykefravær
ned på 5,7 %. I 2017 var det legemeldte fraværet på 6,08 %. Det samlede fraværet
(legemeldt og egenmeldt) utgjorde 7,45 % i 2017. Det er en nedgang fra 2016. Fraværet til
og med 3. kvartal 2018 er på 7,84 % mot 7,74 % på samme tid i 2017.
I 2017 ble ressursgruppe for Nærværs- og sykefraværsarbeidet etablert. I ressursgruppa er
det representanter fra NAV arbeidslivssenter, NAV Ørland, bedriftshelsetjenesten,
Hovedverneombud, Hovedtillitsvalgt, enhetsledergruppa og personalsjef. Ressursgruppa har i
2018 vært ansvarlig for flere tiltak for å sette fokus på sykefraværsarbeidet. Av tiltak kan
nevnes; kompetansetiltak gjennom 8 samlinger for ledere og tillitsvalgte. Utprøving av
gruppetiltaket «Sammen blir vi friskere», endring av sykefraværsrutiner og verktøy for dialog
med leder før ansatt går til lege.

Fravær sist 5 år - legemeldt + egenmeldt
8.07

7.6

7.25
2013

2014

2015

8.07
7.45

2016

2017

Lærlingeordningen
Pr. 01.10.18 har vi totalt 9 lærlinger i arbeid, mot 8. på samme tid i fjor. Måltallet er 2
lærlinger pr. 1000 innbyggere – dvs. totalt 10 lærlinger. Lærlingene er fordelt på følgende
fag:
 1 lærlinger helsefagarbeider
 4 lærlinger barne- og ungdomsarbeider
 1 driftsoperatør kommunale bygg
 1 kokk
 1 IKT driftsfaget
 1 anleggsfaget (nytt fag for kommunen)
Med nok kvalifiserte søkere ville vi i år nådd måltallet. Vi kunne tatt inn flere fagarbeidere i
helsearbeiderfaget og i renholdsfaget.
Deltidsansatte
43 % av de ansatte arbeider i deltidsstillinger. Med deltidsstilling menes stilling som er under
100 %. Av de 196 ansatte med stilling under 100 % stilling, arbeider ca. 2/3 i helse og
velferd.
Noe av dette er frivillig deltid – bl.a. pga. gradert pensjon, ønske om mer tid til familie, arbeid
i kombinasjon med utdanning, o.l. Vi har ikke kartlagt hvor mange av deltidsstillingene som er
ufrivillig deltid. Gjennomsnittlig stillingsprosent hos våre kvinner er 79 % stilling
Rekuttering
En lønn å leve av (les stillingsstørrelse), forutsigbare arbeidsplaner og en forutsigbar lønn er
viktige faktorer skal vi klare å beholde og rekruttere ansatte. Det er i tidsbegrensede
engasjement og i de minste deltidsstillingen vi først merker mangelen på fagfolk.
Vi har også erfart få søkere på utlyste stillinger på enhetsledernivå. For øvrig har vi
gjennomgående god søkermasse på utlyste stillinger.
Ørland kommune – budsjett 2019
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7

ADMINISTRASJON OG TILSKUDD:

Kommentarer til økonomi:
 Rådmannskontoret øker med utgifter til kommunikasjon som tidligere har blitt finansiert
med utviklingsmidler. Kommunal egenandel på kr 700.000 til forsvarskoordinator ligger
inne i budsjettet til rådmannskontoret.
 Planleggings og prosjektressurser finansiert med skjønnsmidler tas bort.
 Regionsentertilskuddet legges i sin helhet inn i driften.
 Fellestjenester og økonomitjenesten reduseres med stillinger som holdes vakant deler av
året.
 IKT-tjenesten øker med utgifter til lisenser.
Tilskudd og næringsuvikling
Regionrådet
Digitaliseringsrådgivere
Orkdalsregion
Sava
Fosen Helse IKS
Fosen helsekompetanse
Skulptur
Utviklingsmidler kulturforetaket
Næringsaliansen
Kystnorge AS
Næringsarbeid - 100 % stilling
Næringsforeningen
Sum tilskudd
Følgende dekkes av RDA-midler
- Næringsaliansen
- Kystnorge
SUM RDA-midler

B2017
730 000

600 000
725 000
155 000
70 000
200 000
250 000
275 000
1 220 000
250 000
4 475 000

B2018
750 000
70 000
630 000
665 000
160 000
70 000
200 000
250 000

B2019
730 000
390 000
70 000
630 000
670 000
165 000
70 000
200 000
250 000

1 025 000
250 000
4 070 000

1 040 000
270 000
4 485 000

250 000
275 000
525 000

Kirkelig fellesråd – totalt budsjett 3 515 000,-.
 Budsjettert driftstilskudd som overføres til Kirkelig fellesråd er på kr 2.900.000, samt kr
60.000 i tilskudd til kirker og trossamfunn.
 I tillegg belastes budsjettet for kirkelig fellesråd med interne kommunale utgifter med til
sammen kr 155.000. Dette gjelder utgifter til telefoni, sentralbord, IKT osv.
 Budsjettet er økt til kr 395.000 til husleie i toppetasje på Libra.
Ørland Kultursenter KF - Regionalt kulturhus
 Ørland Kultursenter KF får overføringer til drift fra Ørland kommune på kr 5 795 000.
Ansvaret for ungdommens hus er overført til kultursenteret og dette medfører en realvekst
på kr 208.000, samt økning med kommunal deflator på 2,8 %.
 Det er i tillegg budsjettert med egne utviklingsmidler på kr 200.000, som disponeres av
kultursenteret.
 Ørland kommune har alle utgifter knyttet til drift av lokaler, renhold, oppvarming,
vaktmester, IKT, personal, lønn/regnskapsføring og revisjon.
 Det er ikke funnet rom for å legge inn økte overføringer til kultursenteret med økte stillinger.
Uthaugsgården
 Støtte til Uthaugsgården er lagt inn med kr 360.000 i forslag til budsjett 2019.
Ørland kommune – budsjett 2019
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8

EIENDOM OG TEKNISK

Tjenesteområdet plan, drift og landbruk er et vidtspennende område som ivaretar kommunens
oppgaver og ansvar for tjenestene innenfor byggesaksbehandling, arealforvaltning, kart og
oppmåling, miljø, drift og vedlikehold av alle kommunes bygg og anlegg med forsikringsverdi
på godt over 1 milliard kroner, samt oppgaver tillagt landbrukskontoret - hvor forvaltning av
lover og forskrifter knyttet til landbruk, skog og utmark sammen med håndtering av økonomiske
virkemidler overfor landbruksnæringen på ca 100 millioner kroner, - utgjør den største delen av
kontorets arbeidsområde.
Driftsbudsjett
Eiendomsforvaltning
Plan og oppmåling
Landbrukskontor
Brann og beredskap
Ørland lufthavn
Sum tekniske tjenester

R2016
14 823
971
2 074
3 692
21 560

R2017
16 831
1 369
2 529
3 920
1 635
26 284

B2018
18 380
1 350
2 765
4 115
0
26 610

Driftsbudsjett inneholder følgende endringer:
 Drift hele året Ørland Spb Arena (budsjett 2018 forutsatte drift i 6 mnd)
 Økning bemanning renhold Ørland Spb Arena 0,5 årsverk
 Redusert vedlikehold bygg reduseres med 500’ til kr 2.100’

B2019
20 450
2 250
2 575
4 020
0
29 295

kr 900.000
kr 300.000
kr - 500.00



En stilling på plan og oppmåling har tidligere blitt finansiert med utviklingsmidler – slik at
budsjettet er økt opp med kr 800.000 for å opprettholde dagens stillinger.



Landbrukskontoret holder 1,2 stilling vakant. Utgifter som skal deles med Bjugn er da på kr
3.600.000 og Ørland sin andel er lagt inn med 1.800.000. Ørland har i tillegg utgifter til
50 % stilling som jobber med rød støysone og utgifter til kontor som skal dekkes av
vertskommunen.

Ørland lufthavn
Det er i statsbudsjettet for 2019 lagt inn statlig støtte til drift av Ørland lufthavn. Budsjettert
drift av lufthavna viser at det er behov for ett årlig diftstilskudd på kr 3.500.000 for å dekke
inn direkte kostnader på lufthavna. I tillegg er det utgifter på lufthavna på drift av uteområder,
indirekte kostnader og finanskostnader som ikke er tatt med i budsjettet for Ørland lufthavn. Pr
i dag gis det et årlig tilskudd på kr 2,0 mill, og det forutsettes at det arbeides politisk for å
sikre at alle utgifter med lufthavna finansieres med eksterne tilskudd.
8.1

Eiendomsforvaltning

Eiendomsforvaltningen har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunens
bygninger, samt renhold i bygninger med kommunal virksomhet.
Eiendomsforvaltningen arbeider aktivt med å effektivisere renholds- og driftstjenester uten å
redusere kvalitetsnivået. God styring av kostnader, kvalitet og framdrift av bygge- og
vedlikeholdsprosjektene tillegges stor vekt. Et fagmessig vedlikehold er avgjørende for å
bevare kommunens verdier, og forlenge byggenes levetid. Godt vedlikehold bidrar også til å
redusere den miljøbelastningen byggene medfører.
Etter at nybygget til Brekstad barneskole og utvidelse/restaurering av Borgen barnehag sto
ferdig holder kommunens bygnigsmasse i forhold til oppvekstsektoren med unntak av enkelte
bygg ved Opphaug skole en meget høy teknisk stadard. Det samme kon også sies om
kommunens to store idrettsbygg Ørland Sprebank Arena og Ørlandshallen med svømmehallen.
Det samme kan nok ikke sies om bygningsmassen knyttet til helse og omsorg, da med unntak av
Ørland kommune – budsjett 2019
17

fløyene som ble tatt i bruk i 2002 og 2013. Særlig administrasjonsfløyen og den eldste delsen
av sykehjemmet har etter hvert et akutt behov for oppgradering.
UTFORDRINGER
 Sikre at det framtidig avsettes tilstrekkelig med vedlikeholdsmidler for verdibevaring av
kommunale bygg og anlegg
 Rekruttere gode medarbeidere med kompetanse for drift av kommunale bygg i et
arbeidsmarked preget av meget stor aktivitet
MÅL



8.2

Alle kommunale bygg og anlegg skal til enhver tid tilfredsstille gjeldende lover og
forskrifter
Det skal arbeides aktivt for å redusere energibruken på det enkelte bygg

Kommunalteknikk

Vannforsyning
Kommunen er inne i en fase som innebærer en kraftig oppgradering av kommunens
vannforsyningsanlegg. Pågående arbeider knyttet til ny hovedvannledning fra
behandlingsanlegget på Barset og nytt høydebasseng forutsettes ferdigstilt i løpet av 2019.
UTFORDRINGER
 Å sikre tilstrekkelig og stabil vannforsyning til kommunens innbyggere og næringsliv.
MÅL


Sørge for at kommunens leveringskapasitet når det gjelder vannforsyning til en hver tid
er tilpasset behovet.

Avløp
Deler av kommunes ledningsnett består av fellesledninger for spillvann og overvann, noe som
fører til at en må kjøre store mengder overvann gjennom kommunens renseanlegg.
Dagens silanlegg anlegg på Hovdetåa av en slik type at det ikke tilfredstiller gjeldende
rensekrav.
UTFORDRINGER
 Kommunens silanlegg på Hovdetåa trenger en oppgradering for å tilfredsstille dagens
rensekrav. For å kunne takle den forventede befolkningsveksten trenges på sikt en
større utvidelse av renseanlegget.
MÅL


Sørge for at kommunens har anlegg med en kapasitet og av en slik type at de
tilfredsstiller gjeldende behov og krav til rensing.

Ørland kommune – budsjett 2019

18

Vei og trafikkanlegg
Så godt som samltlige kommunale veier har fast dekke.
De fleste veistrekningene i de tettbygde områdene av kommunen har gatebelysning.
UTFORDRINGER
 Mange av de strekningene som har gatelys har gamle anlegg som både er dyre i drift
og krever mye vedlikehold.
MÅL


Det overordnede målet når det gjelder gatebelysningen er å få byttet ut dagens gamle
gatebelysning med ledbelysning innen en periode på 2-3 år.

Grøntanlegg
Kommunen har i overkant av 250 da med grøntarealer som skal holdes i regelmessig hevd.
UTFORDRINGER
 Det å rekruttere engasjerte medarbeidere til sesongarbeid som en her er avhengig av
for å
MÅL


Hovedmålet er å opprettholde dagens gode standard på kommunens grøntanlegg,
også i de kommende årene.

Kaianlegg
Ny flyteterminal for hurtigbåtene er kommet på plass i løpet 2017.
Kommunen har overtatt eierskapet til Brekstad havn med tilhørende moloanlegg fra Kystverket i
løpet av 2017.
UTFORDRINGER
 Som en følge av at fergeleiet på Brekstad flyttes til østsiden av dagens kaianlegg og
at sørsiden skal brukes som liggeplass for ferge nr 2, vil vi i realiteten stå uten
kommunalt kaianlegg for å kunne håndtere gods og varetransport i fremtiden.
MÅL
Vi må starte arbeidet med å få utredet plassering av et nytt havneanlegg med tilhørende
fasiliteter, slik at vi i løpet av 2018 har konkrete planer både når det gjelder plassering,
finansiering og drift av en ny havneterminal.
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8.3

Plan- og bygningstjenester, oppmåling og miljø

Tjenesteområdet gjennomfører oppgaver i henhold til Plan- og bygningsloven, kulturminneloven,
forurensingsloven, matrikkelloven, eierseksjonsloven, stedsnavneloven, geodataloven, samt
tilhørende forskrifter. Avdelingen gjennomfører både oppgaver som er gebyrpliktig og
oppgaver der det ikke kan ilegges gebyr. Blant oppgavene til avdelingen er utarbeidelse av
overordnede arealplaner, behandle private reguleringsplaner, behandle dispensasjonssaker,
behandle av byggesøknader, forberedelse av klagesaker, tilsyn etter plan- og bygningsloven,
oppfølging av ulovlige byggetiltak, deling av eiendom, eierseksjonering, arbeid med
utslippstillatelser, rådgivning og veiledning til publikum, tildeling av adresse, ajourhold av kart,
drift av digitale kart- og planverktøy, arbeidet med vanndirektivet, oppfølging
miljøoppfølgingsplan for kampflybasen, oppfølging av oljetanker, oppfølging av olje- og
fettavskiller, følge opp kommunens egne avløpsanlegg, tilsyn i henhold til forurensingsloven,
samt oppfølging og opprydding av spredte avløpsanlegg.
STATUS
Ørland har vært i, og er fortsatt inne i, en periode med mange oppgaver knyttet til
arealplanlegging etter vedtaket om etablering av den nye kampflybasen. Siden 2013 har
kommunen fått tilskudd fra KMD og Fylkesmannen til planlegging og utvikling. Aktivitetsnivået
har i hele perioden vært stort og det vil være stor aktivitet fremover. Tilskuddet fra KMD og
Fylkesmannen har gradvis vært redusert de siste årene. Dette har frem til nå vært kompensert
med økte antall gebyrer og effektivisering internt i avdelingen. Avdelingen har utfordringer
med å løse sine oppgaver innefor gjeldende budsjett.
I 2019 er tilskuddet fra KMD og Fylkesmannen ytterligere redusert med 800 000 kr. Dette vil
ikke avdelingen kunne håndtere uten at kommunen i sitt budsjett kompenser for dette bortfallet.
I budsjett for 2019 er det derfor lagt inn en økning av budsjettet for avdelingen. Alternativet er
stopp i planarbeid, arbeid marin verneplan og samferdsel, veiledning og lang saksbehandling
for blant annet dipsensasjon og byggesaker.
UTFORDRINGER
 Presset på tjenesteområdet er stort med økning i antall saker og økt sakskompleks for
hver sak. Samtidig er regelverket endret slik at noen av de enkleste sakene ikke lenger
er søknadspliktige, men det er behov for en høyere grad av veiledning.
 Gebyr kan finansiere bare deler av avdelingens økte aktivitetsnivå. Den generelle
finansieringen til planlegging og utvikling fra KMD og Fylkesmannen har vært redusert
over flere år og fjernes helt fra 2019. Den siste reduksjonen er foreslått kompensert
med økt budsjett fra kommunen.
 Digitalisering av saksbehandling er i dag bare delvis utnyttet. For å kunne utnytte de
mulighetene som kommer, krever dette at det settes av ressurser til innføring av nye
systemer og det må gjøres endringer i arbeidsmetoder som setter nye krav til
organisasjonen.
MÅL





Planlegge en attraktiv og bærekraftig kommune med å utnytte og tar vare på
kommunens spesielle verdier samtidig som en tilbyr varierte bolig-, næring-, og
friluftsområder
Samordne og gjøre avveininger mellom forskjellig faginteresser som kulturminner,
naturmiljø, forsvar, landbruk, og areal og transportplanlegging.
Gjennomføre en god og effektiv saksbehandling innenfor lovverkene avdelingen er satt
til å forvalte.
Legge til rette for god service, veiledning og informasjon til innbyggere.
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8.4

Landbruk

Landbrukskontoret forvalter lovverk og forskrifter i tilknytning til landbruk, skog og utmark på
ca 750 landbrukseiendommene i Ørland og Bjugn kommune. I tillegg forvaltes økonomiske
virkemidler på i underkant av 100 millioner kroner, for omlag 250 aktive foretak.
Forvaltningsoppgavene omfatter veiledning og informasjon, søknadshåndtering og kontroll med
rapportering. Kontoret har saks- og tilretteleggingsfunksjon for 2 politiske utvalg, Felles
landbruksnemd for Ørland og Bjugn og Koordineringsutvalget. Landbrukskontoret har en viktig
funksjon innen landbruks- og bygdeutviklingsarbeidet og skal følge opp gjeldende
landbruksplan for begge kommunene.
Driften og finansieringen av det felleskommunale landbrukskontoret er regulert gjennom
«Samarbeidsavtalen om felles landbruksforvaltning for Bjugn og Ørland kommuner» fra 2008.
Landbrukskontoret har tilhold i Landbrukets hus i Meierigården og har felles åpningstid med
Servicetorget på rådhuset.
STATUS
Landbrukskontoret har i dag en fagstab på 5,84 årsverk, fordelt på 7 personer.
Arbeidsmengden er økende. Fylkesmannen har overført utbetaling av sykelønnsrefusjon til
kommunene og flere ordninger vil bli overført ved årsskifte, blant annet dreneringstilskudd og
SMIL-ordningen. I tillegg har Austrått fra 2019 statusen Utvalgt Kulturlandskap som 1 av 41
områder i Norge. Tarva har denne statusen fra før. Landbrukskontoret har koordineringsansvar
og får overført hovedansvaret fra Fylkesmannen i 2020. Kontoret har fått et økende antall
saker fra Mattilsynet som gjelder dyrevelferd og brudd på blant annet dyrevernloven. Dette
medfører arbeidskrevende saksbehandling og gir økt saksbehandlingstid. Mye er fremdeles
uavklart i forhold til landbruk i rød støysone. Landbrukskontoret er bekymret for situasjonen og
forventer snarlige avklaringer for brukene.
Landbrukskontoret deltar i regionprosjektet «DYRK Fosen» som har fokus på satsinger innen
grønt og bær, lokalmat og turisme samt grovforbasert husdyrproduksjon. Rekruttering, om
dømmebygging og kompetanse står også sentralt.
Bjugn kommune har de siste årene lagt til grunn 4 stillinger til felles landbruksforvaltning mellom
kommunene. Det har de også gjort for 2019. I fremlagt budsjett legges det til grunn følgende:
Felles landbruksforvaltning(fordeles på begge kommuner):
4,14
Utfordringer i Ørland (Dekkes av Ørland kommune):
0,5
Redusert antall stillinger i forhold til i dag:
1,2
UTFORDRINGER
 Kontoret gjennomfører ikke alle pålagte oppgaver per i dag og har begrenset
kapasitet til blant annet utviklingsarbeid og oppfølging av landbruksplan
 Relativ lang saksbehandlingstid på enkelte områder
 Redusert budsjett i 2019 vil medføre redusert bemanning med 1,2 årsverk (- 22%).
Avdelinga vil nedprioritere arbeidsoppgaver, redusere innsats på enkelte områder,
avvikle noen tjenester og redusere åpningstida på kontoret for å imøtekomme denne
reduksjonen. Dette vil blant annet medføre redusert næringsarbeid med påfølgende
reduserte aktiviteter og inntekter til kommunen.
MÅL
 Gjennomføre alle lovpålagte oppgaver på en rasjonell og forsvarlig måte.
 Redusere saksbehandlingstiden.
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9

OPPVEKST

Oppvekstsektoren i Ørland har ansvar for barnehage, grunnskole, skolefritidsordning (SFO),
voksenopplæring på grunnskolens område og språk og samfunnsopplæring
(Voksenopplæringen).
Oppvekstmiljøet omhandler kvaliteter i omgivelsene barn og unge lever og vokser opp under.
Et godt oppvekstmiljø skal gi barn, unge og deres foreldre en opplevelse av inkludering og
likeverd. I Ørland kommune settes barna og elevene i sentrum når strategier velges for
kommunens arbeid på oppvekstområdet. Inkludering handler om målrettet innsats for å trygge
det psykososiale miljøet og forebygge og håndtere krenkelser. Alle barn og unge skal oppleve
å høre til i et fellesskap med opplevelser av mestring og inkludering. Barn og unge skal
oppleve tydelige forventninger i barnehage og grunnskole, men de skal møtes med tillit og
respekt uavhengig av sosial bakgrunn, etnisk, religiøs eller språklig tilhørighet.
Barnehagen og skolen må gi barn og unge den dannelsen og utdannelsen de trenger for å
mestre framtiden. Her skal de få formidlet og ta del i de grunnleggende verdiene samfunnet
vårt er tuftet på. I barnehage og skole skal alle få sjansen til å bli den beste versjonen av seg
selv. En god barnehage og en god skole har høye ambisjoner for hvert enkelt barn – uansett.
Gode barnehager og skoler klarer å løfte alle og har gode rutiner og opplegg for å fange
opp de som sliter slik at alle får den støtten de trenger til å lære å lese, skrive og regne. I
tillegg jobbes det systematisk med utviklingen av gode læringsmiljø i barnehage og skole.
Barnehagene og skolene i Ørland skal gjennom hele opplæringsløpet ha et tydelig fokus på
arbeid med relasjoner, inkludering og trivsel og motvirke alle former for utestenging,
diskriminering og mobbing. En god barnehage og en god skole danner og utdanner, jevner ut
sosiale forskjeller og gir like muligheter uavhengig av hvor man vokser opp.
I Ørland kommune sitt arbeid med å møte fremtidens utfordringer skal det være et særlig fokus
på tidlig innsats og god samhandling mellom alle som kan bidra til å skape et godt
oppvekstmiljø for barna. Tidlig innsats handler om å legge til rette for gode læringsprosesser
på et tidlig tidspunkt, og det forutsetter godt samarbeid og god samhandling mellom
barnehage, skole, sfo, hjelpeinstanser og barnas foreldre.
En god oppvekst og like muligheter til utdanning, er avhengig av at man ser helheten og
sammenhengen i tjenesteområder rettet mot barn og unge. Slik vil vi oppnå at alle barn og
unge i Ørland får det samme utgangspunktet for å lykkes i barne- ungdoms- og voksenlivet.
MÅL:
 Ørland kommune tilbyr et helhetlig lærings- og oppvekstmiljø der alle får så godt
utbytte av den ordinære opplæringen at de har forutsetninger for å mestre og
gjennomføre videregående opplæring.
 Barn og ungdom har en hverdag i barnehage og skole som preges av vennskap, gode
opplevelser og høye forventninger til læring.
 Kvalitetsarbeidet på eiernivå preges av god dialog og samhandling mellom
barnehage-/skoleeier, administrasjonen og enhetene.
 Ledere og ansatte arbeider med utvikling av gode relasjoner mellom menneskene i
barnehagen/skolen med mål om vekst og utvikling for den enkelte og i organisasjonen
som helhet.
 Det arbeides med helhetlig organisasjonsutvikling og vedvarende kvalitetsarbeid for å
utvikle kvaliteten på tjenestene i sektoren.
 Barnehager og skoler fremstår som profesjonelle aktører der valg begrunnes i
kunnskapsbasert praksis, forskning, lovkrav og styrende dokumenter.
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Barnehage og grunnskole er helsefremmende institusjoner med gode læreprosesser der
tverrfaglig forebyggende arbeid bidrar til et godt oppvekstmiljø og fremmer barns
fysiske og psykiske helse.
Det er god samhandlingen mellom heimen og barnehagen/skolen, og foreldrerollen og
foreldrenes betydning for barn og elevers mulighet for en best mulig gjennomføring av
læringsløpet er tydeliggjort.

DRIFTSBUDSJETT – OG FORUTSETNINGER FOR BUDSJETTRAMME 2019:
R2015
R2016
R2017
B2018
Fellesutgifter oppvekst
8 918
9 883
10 038
10 685
Barnevern
13 616
15 859
13 542
14 160
Grunnskoler
44 672
45 423
48 707
49 700
Fellesutgifter barnehage
3 284
3 502
3 858
5 565
Private barnehager
11 245
11 138
13 750
13 650
Kommunale barnehager
17 668
19 683
20 582
22 550
Sum oppvekst
99 405
105 731
110 477
116 310

B2019
11 525
13 950
49 225
7 190
13 650
21 920
117 460

Fellesutgifter oppvekst:
 Kostnader for fosterheimplasserte øker med 515 000,- Vi har ingen økning i antall barn,
men de fleste fosterheimplasserte barna går nå på mellom- og ungdomstrinn og dette
krever en større ressurs.
Samlet budsjett er 3,7 mill.
 Estimerte kostnader til skoleskyss er lagt inn med kr. 2,4 mill.
 Overføringer til PPT øker i takt med lønns- og prisvekst. Budsjett: 2,9 mill
Fellesutgifter barnehage:
 Ramme for å ivareta tilbud om barnehageplass til alle barn, også de som er født etter 31.
oktober 2018 via 4 årlige barnehageopptak er lagt inn på fellesutgifter.
 Det er avsatt midler til vedtatte statlige moderasjonsordninger: Søskenmoderasjon og
moderasjon for foreldre med lav inntekt, (Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer og ingen
husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekt for en barnehageplass). Sum
moderasjonsordninger: kr 750 000, Budsjett for barn med enkeltvedtak om spesialpedagogisk behov i barnehagen er
videreført fra 2018.
Samlet utgjør dette ca. kr. 3,2 mill.
Kommunale barnehager:
 Det er lagt inn erfaringstall for barn i barnehagen for høsten 2019. Budsjettet forutsetter at
antall barn ikke overstiger dette antallet, hvilket betyr at det ikke er tatt høyde for en
eventuell barnetallsvekst.
Eventuell barnetallsvekst må finansieres i revidert budsjett.
 Det er lagt inn ressurs til «sommeråpen» barnehage, kr. 380 000,-.
Private barnehager:
 Overføring til private barnehager som 2018-nivå.
Grunnskoler:
 Elevtallsutvikling i grunnskolen:
o Elevtallsutvikling: 2016: 568 elever
2017: 588 elever
2018: 586 elever
o Stipulert elevtall i 2019: 590 elever
 Tildelte ramme i 2019 forutsetter en samlet reduksjon på 2,4 årsverk i grunnskolen. (1,8
årsverk lærer og 0,6 årsverk assistent)
Ørland kommune – budsjett 2019
23



Det er ikke avsatt midler til drift av skolefritidsordningen ut over foreldrebetaling.
Et eventuelt merforbruk ut over foreldrebetaling må finansieres innenfor skolens
driftsbudsjett.

Barnevern:
 Prognosert budsjett fra Fosen barneverntjeneste er lagt inn.
 Budsjettet tar ikke høyde for eventuelle nye større tiltak eller plasseringer i 2019.
9.1

Barnehage

I Ørland kommune kan innbyggerne velge mellom kommunalt og privat barnehagetilbud. De
fleste barnehageplassene er kommunale med en andel på ca 70 %.
Ørland kommune har kapasitet til å ta i mot ca 415 barn i barnehagen. (Beregnet ut fra norm
om barn over 3 år). Det er god kapasitet på barnehagetilbudet i Ørland etter utbyggingen av
Borgen barnehage, og kommunen er godt rustet i forhold tl vekst i de nærmeste årene.
Barnehagens samfunnsoppdrag innebærer at barna skal få utfolde sin skaperglede, undring og
utforskertrang, og lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. I samarbeid og forståelse
med hjemmet, skal barnehagen fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted
for fellesskap og vennskap.
Rammeplanen for barnehagen viser til at barns utvikling og læring skal ta utgangspunkt i det
enkelte barn og tilpasses deres forutsetninger. Rammeplanen peker på barnehagens betydning
som oppvekst- og læringsarena. Barnehagen skal støtte barns utvikling uansett funksjonsnivå
eller bakgrunn. Utviklingen av språk står sentralt. Småbarnsalderen er den grunnleggende
perioden for utvikling av språk og egenidentitet.
Tilbud om barnehageplass for alle på et tidlig tidspunkt gir gode muligheter for at alle barn så
tidlig som mulig inkluderes i et fellesskap med andre, og at de kommer inn i gode
læringsprosesser. Dette ansees også å være av betydning for sosial utjevning. Det ser også ut
til at forskjeller i læringsutbytte starter tidlig, og det synes derfor viktig å utnytte mulighetene
som ligger i tidlig innsats i barnehagen på dette området. Internasjonal og norsk forskning viser
at barnehagekvalitet er viktig for barns språkutvikling. Forskning viser videre at
kvalitetsbarnehager fremmer kognitiv utvikling generelt, og språkutvikling spesielt.
Et godt barnehagetilbud er tidlig innsats for alle barn, spesielt for barn som av ulike grunner
trenger særlig støtte og omsorg. De voksne, både i antall og deres kompetanse, er svært
avgjørende for om barna får et godt barnehagetilbud. Kvalitetsutvikling i barnehagen
innebærer godt lederskap og stadig utvikling av personalets kompetanse. Hvordan personalet
utfører sitt arbeid, hvordan det arbeides med relasjoner mellom barn og voksne og hvor godt
samarbeid man har med foreldre er avgjørende for å lykkes med barnehagens
samfunnsoppdrag.
Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til
barns beste. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter, og ha rett til
medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og
respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted
for fellesskap og vennskap. Alle barn skal oppleve å høre til et trygt psykososialt
barnehagemiljø med nulltoleranse for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og
trakassering.
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STATUS:
 Ørland kommune kan tilby barnehageplasser til våre innbyggere i moderne og
framtidsrettede lokaler og tilhørende uteområder.
 Prioritering av generelle styrkingstiltak og arbeid med tidlig innsats bidrar til at det blir gitt
hjelp på et tidlig tidspunkt i barns liv.
 Barnehagen har blitt en naturlig arena for oppvekstsektorens felles satsing på språk og
digitale verktøy. Det jobbes kontinuerlig med språkløyper, og digitalt utstyr er oppgradert
med smartboarder og iPader.
UTFORDRINGER:
 Kvaliteten på det pedagogiske tilbudet vil til en hver tid være avhengig av bemanningen
og/eller tilgang på kompetanse/kompetente medarbeidere.
 Stort behov for oppgradering av utelekeplassen på Futura.
 Det er til tider utfordrende å få nok kvalifiserte søkere til barnehagelærerstillinger.
MÅL:
 Det pedagogiske tilbudet er målrettet, planlagt, organisert og helhetlig begrunnet.
 Læringsmiljøet tilrettelegges ut fra barna sine interesser og behov, og innbyr til undring og
utforsking der alle opplever glede og mestring i kommunikasjon og samspill med andre.
 Barna utvikler grunnleggende ferdigheter innen språk og sosial kompetanse og opplever
medvirkning tilpasset alder og egne forutsetninger.
 Alle barn deltar aktivt i et inkluderende fellesskap.
9.2

Grunnskole

Ørland kommune har med sine to barneskoler og ene ungdomsskole både en skolestruktur og
kapasitet til å håndtere befolkningsøkning og elevtallsøkning i planperioden. Til sammen har
skolene mulighet for å kunne ta i mot vel 150 flere elever enn i dag, eller totalt ca 730 elever.
Læring og mestring er skolens hovedoppdrag, og tilpasset opplæring innenfor fellesskapet er et
gjennomgående prinsipp i hele grunnopplæringen. Gode læringsmiljø er grunnleggende fundament
for læring og læringsarbeid som skal ruste barn og unge til å møte livets oppgaver og mestre
utfordringer sammen med andre.
Ørlandskolen skal preges av en kultur for læring der elevens læringsutbytte er skolens
kjerneoppgave. Opplæringen skal skje i et skole- og læringsmiljø der elevenes trivsel og
mestring ses på som en forutsetning for gode læreprosesser der målet er å sørge for at flest
mulig har et tilfresstillende utbytte av den ordinære opplæringen.
I Ørlandskolen skal det være nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og
trakassering, og skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme elevenes fysiske
og psykiske helse, trygghet, trivsel og læring.
Kvalitetsutvikling og kvalitetsarbeid i Ørlandskolen handler om pedagogisk ledelse, lærernes
kompetanse og skolen som lærende organisasjon. Pedagogisk ledelse i skolen omfatter de
aktiviteter som både ledere, lærere, barn og andre tar initiativ til for å påvirke hverandres
motivasjon, kunnskap, læring og praksis.
Å arbeide med kvalitet i skolen handler om å arbeide med prosesser for å skape varig
endring. Kvalitetsutvikling er avhengig av at kompetanse utvikles i fellesskap, eller at ny
kunnskap for noen blir fellesskapets kunnskap. Krav til kunnskap endrer seg over tid og
medfører nye og endrede krav til hva en lærer skal kunne. Ønsket utvikling i skolen kan bare
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skje via kollektive læringsformer i profesjonelle læringsfellesskap. Profesjonelle
læringsfellesskap kjennetegnes ved at lærerene arbeider med felles visjon og verdier, felles
ansvar for elevenes læring, reflekterende profesjonelle undersøkelser og samarbeid gjennom
gode pedagogiske møtearenaer og nettverk.
Et godt læringsmiljø er et grunnleggende fundament for læring. Som klasseleder er det
lærerens ansvar å skape gode relasjoner til elevene og et godt sosialt samspill i klassen. I
skolesammenheng er lærerens relasjonskompetanse knyttet til hans eller hennes evne til å se den
enkelte elev på vedkommendes egne premisser. Voksne med høy relasjonskompetanse skaper
trygghet, motivasjon og rom for mestring gjennom sin klasseledelse. God klasseledelse handler
om hvordan læreren leder elevenes læringsarbeid. Et læringsarbeid som tar utgangspunkt i
opplæringens mål om å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre
utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og
sitt liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi.
STATUS:
 Læringsmiljøundersøkelser viser at de siste årenes satsing på arbeid med
relasjonskompetanse i personalet er svært positivt for utviklingen av grunnskolen.
 Barna sikret gode overganger i læringsløpet via metodikken «reflekterende team».
 Elevenes læringsresultater er betydelig forbedret i løpet av de siste årene. Avgangskullet
på Ørland ungdomsskole hadde for første gang gjennomsnittlig grunnskolepoeng over 40.
Resultater fra kartlegginger og nasjonale prøver er også meget tilfredsstillende.
 Skolering innen analysekompetanse har bidratt til å utvikle ansattes kompetanse i forhold til
å bruke karlegginger for videreutvikling av elevenes læring.
 Skoleeiers satsing på digitale ferdigheter og innkjøp av digitale hjelpemidler har bidratt til
å styrke elevenes læringsarbeid innen programmering og digital kompetanse. Anskaffelse
av digitale hjelpemidler har medvirket til at skolene har startet opp felles nettverksarbeid
innen både språk- og digitale ferdigheter.
 Avgangskullet ved ØUS hadde for første gang dette året grunnskolepoeng på over 40.
 Ressurs til mat og måltider er et positivt tiltak og kommer elevene til gode. Dette antas å ha
en positiv effekt både hva gjelder trivsel, motivasjon og indirekte på elevenes
læringsutbytte.
UTFORDRINGER:
 Resultater på nasjonale prøver for 5. trinn varierer fremdeles for mye.
 Kvaliteten på opplæringen er avhengig av ansattes kompetanse, tilstedeværelse og
mulighet for god kontinuitet i arbeidet. Skoleeiers prioriteringer vil også påvirke dette.
 Kommunale mål, satsinger og prioriteringer i kommunedelplan for oppvekst må ivaretakes i
et langsiktig perspektiv.
 Nye innbyggere og flyktninger utfordrer skolene på nye områder enn tidligere. Det er
derfor behov for økt samhandling mellom barneskole, ungdomsskole og flyktningetjenesten.
MÅL:
 Alle elever gjennomfører grunnskoleløpet med vitnemål og karakterer i alle fag.
 Alle elever i barneskolen er funksjonelle lesere etter 3. årstrinn
 De faglige resultatene etter 10-årig grunnskoleløp gjenspeiler elevens potensiale og gir et
godt grunnlag for opptak i videregående opplæring.
 Den samlede tilbakemeldingen på læringsmiljøundersøkelsen er at elevene trives godt og at
der er god kultur for læring.
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9.3

Lærerne har en vurderingspraksis som styrker elevenes utbytte av den ordinære
opplæringen. Dette gjøres ved systematisk bruk av læringsfremmede tilbakemeldinger i
klasserommet.
Læringssituasjonen preges av god klasseledelse, ansatte som evner å etablere gode
relasjoner, og en opplæring som tilpasses slik at alle elever lærer grunnleggende
ferdigheter, sosial kompetanse og opplever mestring ut fra egne forutsetninger.
Voksenopplæring

Ørland kommune gir opplæringstilbud innen grunnskole for voksne og opplæring i norsk og
samfunnsfag for fremmedspråklige. Voksenopplæringen for de fremmedspråklige ligger
organisert under rektor Ørland ungdomsskole. Opplæringen følger Læreplan i norsk og
samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Voksenopplæring for innvandrere og flyktninger
omfatter er hjemlet i forskriftene til voksenopplæringsloven. Ordningen ble satt i verk for at
voksne innvandrere og flyktninger lettere skulle lære norsk og komme inn i arbeidsliv og
utdanning. Opplæringstilbudet finansieres primært av øremerkede statstilskudd. Det er
utarbeidet en rammeplan for opplæringen.
Voksenopplæringstilbudet innen grunnskole for voksne gjennomføres i tilknytning til Ørland
ungdomsskole sine arealer og lærerressurser.
STATUS:
 Pr november er det 31 personer som har norskopplæring ved Voksenopplæringen. 14
av disse er flyktninger og deltar i introprogrammet.
 Pr november er det 4 elever som deltar i grunnskoleopplæring etter Opplæringslovens
§ 4a-2 som har enkeltvedtak om spesialundervisning.
 Det er god samhandling og kompetansedeling på tvers av ungdomsskole og
voksenopplæring.
UTFORDRINGER:
 Behov knyttet til opplæringstilbudet i norsk og samfunnsfag for minoritetsspråklige
varierer mellom år, og påvirkes i stor grad av antall flyktninger som bosettes.
 Flere av flyktningene er analfabeter og dette utfordrer oppvekstområdet på andre
måter enn tidligere år.
MÅL FOR PLANPERIODEN:
 Målet for voksenopplæringen er å hjelpe den enkelte til et mer meningsfylt liv.
 Tilbudet skal bidra til å gi mennesker i voksen alder likestilling i adgang til kunnskap,
innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering og personlige utvikling
og styrker grunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid med andre i yrke og
samfunnsliv.
 Rammeplan for norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksne gir følgende
mål for undervisningen:
o «Undervisningen i norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksne
skal gi deltakerne ferdigheter og kunnskaper som kan bidra til å styrke deres
grunnlag for et meningsfylt, selvstendig og samfunnsaktivt liv i Norge.(....) sikte
mot å gi deltakerne kommunikativ kompetanse slik at de kan bruke språket,
muntlig og skriftlig, i situasjoner og for de formål de har behov for i
dagliglivet.»
 Målet for norskopplæringen er bestått norskprøve på nivå A2 eller B1.
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10 HELSE OG VELFERD
Tjenesteområde har ansvar for helse- og omsorgstjenester i hjemmet, sykehjem med kjøkken og
vaskeri, oppfølgingstjeneste med praktisk bistand og miljøarbeid, dagaktivitetstilbud,
kommunale botilbud, støttekontakter og avlastningstilbud, hukommelsesteam, kreftsykepleier,
legesenter, helsestasjon, jordmortjeneste i samarbeid med Bjugn kommune, familieveiledere/terapeut, fysio- og ergoterapitjeneste, ressurstjeneste med kommunepsykolog, ruskonsulent,
ungdomslos, barnelos, eldrelos, psykiatriske sykepleiere, flyktningetjeneste, kommunale tjenester
i NAV-kontoret og koordinerende enhet.
Ørland kommune har interkommunalt samarbeid på legevakt, jordmorvakt, miljørettet helsevern,
Rask psykisk helsehjelp, helsekompetanse, desentralisert spesialisthelsetjenestetilbud, og
sengepost med avdeling for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og rehabilitering gjennom
Fosen Helse IKS som er lokalisert på Ørland Medisinske Senter.
Tjenesteområde yter nødvendige helse- og velferdstjenester til kommunens innbyggere gjennom
hele livsløpet med mål om å oppleve mestring, og å klare seg selv på en god måte i hverdagen
til tross for sykdom, problemer eller funksjonsnedsettelse.
Driftsbudsjett
Fellesutgifter
Helse og familie
Sykehjem
Hjemmetjenesten
Oppfølgingstjenesten
NAV sosialtjenesten
Flyktningetj. (fond)
Sum

R 2015
3 381
18 899
22 063
18 369
9 014
4 829
-848
76 555

R 2016
3 714
22 095
22 040
19 898
9 635
4 997
(-1792)
82 378

R 2017
3 692
22 650
21 661
21 258
10 873
5 658
(-1 798)
85 792

B 2018
3 770
25 405
23 725
20 840
10 385
5 935
(-2 100)
90 260

B 2019
3 990
25 205
24 390
22 080
13 050
5 585
-2 330
91 969

Endringer i driftsbudsjett 2019:
Det kan bli overført tjenester eller oppgaver mellom enheter i budsjettåret uten at total
budsjettramme for tjenesteområde vil bli endret.
Budsjettramme 2019 – endringer fra 2018:
 Oppfølgingstjenesten økning kr 2.200’, reduksjon refusjon kr 700’ og kr 1.500’ vedtak
 Hjemmetjenesten økning kr 780’, hvorav kr 300’ gjelder økt omsorgslønn
 NAV-kontoret, reduksjon kr 500’ pga redusert utbetaling av økonomisk stønad
 Administrasjon, reduksjon lønn kr 280’
 Trygghetsalarmer, økning prisboka kr 100’
 Kjøp av plasser på Sava år 4, reduksjon kr 100’
 Bruk av fond samhandling barn og unge, reduksjon helse og familie kr 500’
 Mindreforbruk bosetting 10 flyktninger kr 2.330’
STATUS
Ørland kommune vil i 2019 videreføre og videreutvikle tjenestene i område helse og velferd
fra 2018. Tjenesteområde har flere utviklingsprosjekt som er tilskuddsfinansiert hvor målet er
implementering i ordinær drift gjennom endring i praksis, eller gjennom en dreining med økt
ressurs til forebyggende arbeid.
Styringsgruppe for eldre og styringsgruppe for barn og unge følger opp framdrift i pågående
prosjekter og tiltak, og der det oppnås ønsket effekt skal styringsgruppene sørge for
implementering i ordinær drift. Tverrfaglighet og god samhandling vil fortsatt måtte utvikles for
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at tjenesteområde skal være koordinerte i tjenesteytingen, og for at bruker skal oppleve
sammenheng og helhet i tjenestene.
Tjenesteområde vil følge opp strategier og tiltak i kommunedelplan for helse og velferd,
demensplan, folkehelseplan, kompetanseplan, boligsosial handlingsplan, plan om bosetting og
integrering av flyktninger, veteranplan, rehabiliteringsplan og pårørendeplan.
UTFORDRINGER
 Merutgifter på lønn i enhetene hjemmetjenesten og oppfølgingstjenesten som en følge
av behov for høyere tjenestenivå til hjemmeboende, økning i omsorgslønn, reduksjon i
refusjoner for ressurskrevende brukere, i tillegg høyere fravær enn forventet 1. halvår.
 Merutgifter i tjenester til hjemmeboende kan ses i sammenheng med dreining i tjenestene
fra institusjon til tjenester i hjemmet, og at brukerne ønsker å bo hjemme og få
tjenestene i hjemmet, endret kompetansebehov og flere eldre.
MÅL


Harmonisere nivå og tildeling av helse- og velferdstjenester med Bjugn kommune. Verdiog strategidokumentet, og omsorgstrappa for pleie og omsorg revideres.



Etisk refleksjon som metode som et ledelses- og medarbeiderverktøy. Gode møter
mellom ansatte og mennesker som er avhengig av kommunens tjenester er avgjørende
for at tjenestene skal være av ønsket kvalitet og oppleves gode. Å vise respekt,
åpenhet, tillit og omsorg krever etisk klokskap og et bevisst forhold til egne verdier og
holdninger.



Implementere ulike typer velferdsteknologi og tiltak for pårørende med omfattende
omsorgsoppgaver.
Rekrutteringstiltak og ulike arbeidstidsordninger som støtter opp under heltidskultur.
Utarbeide en strategi for heltidskultur sammen med Bjugn kommune.
Kartleggerrolle i koordinerende enhet gjennom tilskuddsmidler.
Forarbeid til Helseplattformen gjennom lokale arbeidsgrupper.
Rekruttering av 100 % jordmor sammen med Fosenkommunene.






10.1 Helse og familie
Alle primærhelsetjenester med ulike profesjoner er organisert i enheten helse og familie.
Enheten har fastleger, helsestasjonslege, helsesøster, jordmor, familieveiledere/terapeut,
psykiatriske sykepleiere, ruskonsulent, ungdomsloser, barnefysioterapeut, fysioterapi,
ergoterapi, avlastning i barnebolig (sykepleier, ergoterapeut, vernepleier og ulike
fagarbeidere) og tilbud etter skoletid for ungdommer med nedsatt funksjonsevne.
STATUS
Helse og familie har fokus på forebygging og helsefremming. Enheten jobber etter systemisk
grunnforståelse med fokus på barnet og familien, og deres nettverk. Famileveiledere og
familiekoordinator er nå i ordinær drift. Ungdomslos og barnelos er delvis prosjektfinansiert.
Det er stort fokus på forebygging av rus og psykisk helse for barn, unge og familien.
Skolehelsetjenesten er tverrfaglig sammensatt med helsesøster, fysioterapeut, barne- og
ungdomslos. Fysioterapitjenesten er styrket gjennom tilskudd med 50 % i skolehelsetjenesten og
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50 % i hverdagsrehabilitering. Begge stillinger viser positive resultater og vil fortsatt være i
prosjekt i 2019. Ved avlastningsbolig for barn er det økning av barn og familier med behov
for avlastning og tilsyn. På Ørland legesenter har flere leger ventelister, og det er et stadig
økende behov for behandling fra «arbeidere» som ikke har fastlege her.
UTFORDRINGER
• Kommunen har fortsatt en stor andel barn med tiltak i barnevernet.
•

Det er økning i vedtak til barn og unge med behov for avlastning og støttekontakt.
Avlastningsbolig for barn har stor etterspørsel med ønske om avlasting på helg, noe
som er krevende i forhold til plass og ansatte.







Ørland legesenter har 7 leger, men har stadig lange ventelister.
Det er lang ventetid på kommunal og privat fysioterapi, gjelder for både barn og voksne.
Det er økende behov for rehabilitering, både for brukere i institusjon og hjemmeboende.
Vanskelig å rekruttere helsesøstre i prosjektstillinger.
Det er god samhandling med jordmortjenesten i Ørland/Bjugn, men utfordrende at det ikke er
nok ansatte i vaktordningen som medfører høy vaktbelastning på de som er ansatt.

MÅL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

God samhandling med barnehage og skole med mål om at alle elever skal
gjennomføre barneskole, ungdomsskole og videregående opplæring.
Helhetlige og koordinerte tjenester med fokus på mestring av foreldrerollen og barns
håndtering av ulike utfordringer.
Implementere BTI-modellen (bedre tverrfaglig innsats).
Iverksette tiltak for å redusere ventetiden på Ørland legesenter.
Implementere hverdagsrehabilitering som arbeidsmetode.
Bruk av tilbakemeldingverktøyet FIT i hele Ressurstjenesten
Øke brukermedvirkning på systemnivå ved å opprette en utviklingsgruppe med
brukerrepresentant.
Opprette pårørendekafe/møte med halvårige møter.
Kompetanseheving av familieveileder til familieterapeut
Utprøving av «hjemkonsulent» gjennom tilskuddsmidler
Gjennomføre mulighetsverksted med kompetanseøkning på rus og psykisk helse for
flere enheter og ansatte.
Søke om tilskudd til hverdagsrehabilitering, skolehelsetjeneste, barne- og eldrelos.
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10.2 Hjemmetjenesten
Enheten har ansvar for tjenester til hjemmeboende i form av hjemmesykepleie, hjemmehjelp,
kreftsykepleier, brukerstyrt personlig assistent (BPA), omsorgslønn, hørselskontakt, ,
transporttjeneste og velferdsteknologi. I tillegg ansvar for Bolett (botilbud for 8 personer med
heldøgns omsorg på ØMS), beboere på trygdepensjonat og tilknyttede trygdeboliger.
STATUS
Hjemmetjenesten er preget av stor kompleksitet og er i stadig endring. Pasienter/brukere
meldes fra sykehuset tidligere og flere ønsker å motta avansert behandling hjemme. Dette har
utfordret tjenesten når det gjelder kompetanse og i perioder ressursbehov.
Hjemmetjenesten styrker kompetansen ved at mange ansatte er i gang med å gjennomføre
«Demensomsorgens ABC» og «Velferdsteknologiens ABC». Det er også satt fokus på at alle
sykepleiere skal gjennomføre kurs i SKUV-metodikk, dette er kurs i systematisk klinisk
undersøkelse og vurdering av pasienter/brukere.
UTFORDRINGER
 Bolett (boliger med heldøgns omsorg på ØMS) har i perioder vært utfordrende når det
gjelder tjenestenivå og tilpasninger, da bygningsmassen ikke er i henhold til
behovet/standard til omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns tjenester. Det er planlagt
at tilbudet avvikles i løpet av første kvartal 2019. Beboere på Bolett vil kartlegges og
få et tilbud som har et tilfredsstillende og minst like høyt omsorgsnivå. Ressurs fra Bolett
vil overføres til Trygdepensjonatet. Dette vil gi et kvalitativt bedre tilbud for alle
beboere på trygdepensjonatet, med et større fokus på aktivitet, felles måltid og
forebygging.
MÅL







Fortsette satsningen på hverdagsrehabilitering. Det er allerede etablert samarbeid med
Bjugn kommune, og dette vil fortsette i 2019.
Implementere nye velferdsteknologiske løsninger.
Fortsette med forebyggende hjemmebesøk til 75-åringer som ikke har helse- og
omsorgstjenester.
Videreutvikle dagaktivitetstilbud til hjemmeboende.
Alle sykepleiere gjennomfører kurs i SKUV-metodikk.
Assistenter som har opparbeidet seg nok praksis melder seg opp og består fagprøven
som helsefagarbeider.
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10.3 Oppfølgingstjenesten
Enheten har ansvar for praktisk bistand; opplæring og veiledning av daglige gjøremål for
beboere ved omsorgsboligene og hjemmeboende brukere, støttekontaktansvar og
avlastningstilbud for voksne (over 18 år), og dagaktivitetstilbud for voksne på Fjæraveien
arena.
STATUS
Oppfølgingstjenesten har ansvar for oppfølging av brukere med psykiske og fysiske
utfordringer. Blant annet brukere med psykisk utviklingshemming, psykiske lidelser og kognitiv
svikt. Det fattes vedtak på praktisk bistand og opplæring ut i fra den enkeltes behov, og
heldøgnsomsorg for enkelte brukere. Det jobbes med flere utviklingsprosjekt i tjenesten som er
tilskuddsfinansiert.
Fjæraveien arena har aktivitetstilbud til brukere og samarbeider med flere tjenesteområder.
Fjæraveien arena har fokus på individuelt tilpassede aktiviteter for den enkelte ut i fra
mestring, og jobber etter metoden hverdagsrehabilitering.
UTFORDRINGER
 Flere brukere har økt tjenestebehov og har fått innvilget vedtak på dette, noe som
medfører økt ressursbehov ved enheten. Fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018 har
antall brukertimer økt med 10 %.
 Opprettholde god kvalitet på tjenesten, spesielt i forhold til flere enetiltak .
 Enheten har flere ressurskrevende brukere og mottar refusjon gjennom tilskuddsordning
fra Helsedirektoratet. Aldersbestemte retningslinjer medfører at tilskuddet vil reduseres i
2019.
 Brukere ved Fjæraveien Arena har aktiviteter både i Meieriet og i lokalet som leies av
Sava. Dette er en utfordring for både for brukere og ansatte. Det er viktig med
samlokalisering og et eget tilrettelagt bygg for dagaktivitetstilbudet i kommunen. Dette
bør prioriteres.
 Brukere som bor i omsorgsbolig, men som ikke har tjenester.
 Avdekke og håndtere risikofaktorer for å lykkes med å implementere prosjekt i ordinær
drift.
MÅL






Egnet bygg til dagaktivitetstilbudet på Fjæraveien Arena.
Implementering av Mobil Pleie ved Oppfølgingstjenesten og Fjæraveien Arena.
Utprøving av ny turnus, med fokus på langvakter på helg.
Revurdering av alle støttekontaktvedtak; finne riktig tjenestenivå og innhold for den
enkelte. Opprettelse av nytt tilbud for brukergruppen gjennom Farmorstua for å
motvirke sosial isolasjon og tilby aktiviteter i fellesskap.
Implementere nye velferdsteknologiske løsninger.
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10.4 Ørland sykehjem
Enheten har ansvar for sykehjemsdrift, institusjonskjøkken og vaskeritjeneste. Sykehjemmet har
20 langtidsplasser og 12 plasser for korttids- og avlastningsopphold for medisinsk behandling,
observasjon, rehabilitering, avlastning, utskrivingsklare pasienter, palliativ omsorg, og seng for
rus og psykisk syke.
STATUS
Ørland sykehjem har utarbeidet en visjon; «Det skal være like vakkert å være gammel – som å
være ung».
Sykehjemmet har ved bruk av metoden «Livsglede for eldre» kommet godt i gang med
kvalitetsreformen «Leve hele livet». Vi ønsker et åpent sykehjem, som er en del av samfunnet
på Ørland, og ikke ved siden av. Dette er også i tråd med et demensvennlig samfunn.
Omdømmebygging har vært, og er et av fokusområdene på sykehjemmet. Aktivitetene
publiseres på kommunens Facebook side, og sykehjemmet har blant annet fått gode omtaler i
VG helg. De to siste årene har ansatte vært etterspurte som foredragsholdere både på
omsorgskonferanser, KS-samlinger og i andre kommuner.
Når det gjelder utviklingsarbeid jobbes det med flere tilskuddsfinansierte prosjekter i tjenesten.
UTFORDRINGER




Instiusjonskjøkkenet har behov for å øke personalressurs relatert til ønsket
kvalitetsforbedring i institusjonskjøkkenet. Dette gjelder utvidet middagstilbud til
pasient/brukere, samt drift av to kantiner.
Tiltaksplan i fagprogrammet Gerica er utdatert, og bør derfor oppdateres med en ny
tiltaksmodul.
Korttidsavdelingen Blå får henvist dårligere pasienter enn tidligere fra sykehus.
Pasientene har komplekse behov og trenger derfor høy kompetanse og mye
oppfølging. Flere av disse pasientene er for dårlige og hjelpetrengende til å bli henvist
til spesialisert rehabilitering og de henvises derfor til korttidsavdelingen for tverrfaglig
behandling/rehabilitering.

MÅL






Institusjonskjøkken – øke personalressurs.
Videreutvikler tiltaksplan i fagprogrammet Gerica, ved å implementere en ny modul, erom light.
Implementere ulike typer velferdsteknologi, og tiltak for pårørende med omfattende
omsorgsoppgaver.
Øke rehabiliteringsplasser på korttidsavdelingen.
Sykepleier/helsefagarbeider tar videreutdanning i rehabilitering.
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10.5 Flyktningetjenesten
Flyktningetjenesten ble opprettet i 2014 som en følge av kommunestyrevedtak fra 2013 om
bosetting av 15 flyktninger fra 2014. Deretter har det vært kommunestyrevedtak på å bosette
4 flyktninger i 2015, 10 flyktninger i 2016, 12 flyktninger i 2017 og 20 flyktninger i 2018.
Anmodning for bosetting av flyktninger i 2018 var på 10, så det ble fattet vedtak i
kommunestyret med å redusere antallet fra 20 til 10 flyktninger.
STATUS
Det er per 28.09.18 bosatt til sammen 49 flyktninger etter vedtak, i tillegg til at det har
kommet 21 personer på familiegjenforeninger. Det har også blitt født 3 barn etter bosetting.
Det er per i dag til sammen 73 flyktninger i Ørland kommune. Kommunen skal i november i år
bosette 8 av 10 på årets vedtak, de øvrige 2 blir bosatt i desember. Kommunen har tatt imot
kvoteflyktninger for første gang i 2017, da det er få bosettingsklare flyktninger i mottak. Det
er fortsatt god tilgang på boliger på det private markedet.
Integreringen av barn i barnehage og skole er god. Det er høyt fokus på at introdeltakere har
språkpraksis i bedrift, noe som er veldig positivt for videre kvalifisering. Det er gode resultater
på kvalifiseringen. Den nasjonale målsettingen er at 70 % skal være i arbeid eller utdanning
ett år etter avsluttet introduksjonsprogram. I Ørland kommune har vi per dags dato en
måloppnåelse på 80 % etter ett år etter endt program. Det er 43 deltakere som deltar/har
deltatt i introduksjonsprogrammet, hvorav 25 har avsluttet programmet. Av de som er ferdig
har 11 startet i videregående opplæring og 9 er i jobb.
Tjenesten er organisert med fagleder, miljøarbeider og programrådgiver, i tillegg har det blitt
ansatt en ekstra miljøarbeider ved bosetting av kvoteflyktninger.
UTFORDRINGER
Det er usikkerhet rundt antall bosettinger i 2019. På grunn av lavt antall flyktninger som
kommer til Norge som søker asyl er behovet for bosetting mindre. Kommunen vil motta
anmodningsbrev fra IMDi i november/desember som mest sannsynlig vil innebære en bosetting
på 10 som også er foreslått av administrasjonen. Dette er ikke vedtatt i kommunestyret, så det
vil komme sak til politisk behandling etter anmodningen.
Budsjettet for 2019 er satt til - kr 2.330, noe som betyr at antatt mindreforbruk brukes i
driftsbudsjettet. I henhold til kommunestyrevedtak settes evt. mindreforbruk for 2018 på fond
for å dekke framtidige utbetalinger av økonomisk sosialhjelp. Alle utgifter i forbindelse med
bosetting av flyktninger er forutsatt dekt av integreringstilskudd. Det er lagt opp til at
flyktningene skal være selvhjulpne etter 2 år i introduksjonsprogram, men noen av de bosatte
har behov for sosial stønad i en periode før arbeid eller utdanning.
MÅL




Motta og bosette det antall flyktninger som kommunestyret beslutter.
40 % av norskopplæring i kvalifiseringen skjer via utplassering i arbeidspraksis.
Alle flyktninger skal være i arbeid eller utdanning innen 3 år etter bosetting.
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10.6 NAV Ørland
Driften av NAV-kontoret er regulert gjennom "Samarbeidsavtale mellom Ørland kommune og
NAV Sør-Trøndelag". Formålet med samarbeidsavtalen er i fellesskap å arbeide for å få flere
i arbeid og aktivitet, og færre på stønad. Kostnadene til lederlønn og driftsutgifter deles
mellom stat og kommune 60/40.
Følgende kommunale tjenester inngår i NAV-kontoret: Opplysning, råd og veiledning, herunder
økonomisk rådgivning. Økonomisk stønad, midlertidig botilbud, individuell plan,
kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad, gjeldsrådgivning, og håndtering av Husbankens
virkemidler bostøtte, startlån og tilskudd til etablering.
STATUS
 Ledigheten i Ørland har så lagt i 2018 vært stabil på et lavt nivå. Det er god
overgang til arbeid for nye arbeidssøkere. Der hvor det tar tid, er det ikke samsvar
mellom arbeidsgivers etterspørsel og arbeidssøkerens kompetanse eller at arbeidssøker
har utfordringer knytta til f. eks helse eller mer sammensatte utfordringer. Det er
fortsatt en økning når det gjelder ungdommer og tilflyten av nye ungdommer har i høst
vært stor. Vi ser at flere av flyktningene som er ferdig med introduksjonsprogrammet
har kommet i jobb etter at vi har fått til et noe mer arbeidstettet løp i samarbeid med
voksenopplæringa og flyktningetjenesten.
 Vi har hatt nedgang i utbetaling på sosial stønad fra 2017 til tross for at vi har flere
som har hatt overgang fra arbeidsavklaringspenger til sosial stønad på grunn av
endringer i lovverket der.
 Det er relativt stor økning i behovet for økonomisk råd og veiledning, spesielt hos unge
voksne med sammensatte utfordringer. Dette gjelder enslige forsørgere, familier og
enslige.
 NAV-kontoret har fokus på tidlig avklaring, og tett og tidlig oppfølging for å gi
brukerne muligheter for å komme i arbeid, opplæring eller andre tiltak.
 Bruk av kartleggingsverktøy, kartleggingssamtaler og jobbcafe i tillegg til
ungdomsgruppa «Æ vil» vil fortsatt være viktige satsningsområder for å møte
utfordringene. Vi har også etablert et tettere samarbeid med Fosen videregående skole
gjennom prosjektet NAV-veileder i videregående skole.
UTFORDRINGER
 Videreutvikle gode samarbeidsrutiner med utgangspunkt i samarbeidsavtalen med
kommunens flyktningetjeneste og voksenopplæring.
 Etablere et godt system rundt «arbeid for sosial stønad» i samarbeid med
vaktmestertjenesten og andre kommunale tjenester.
 Samarbeide med NAV Bjugn om etablering av nye NAV Ørland, en prosess vi er godt i
gang med.
MÅL






God kartlegging av brukernes helhetssituasjon med fokus på ressurser og mestring.
Videreutvikle ungdomsteam og ungdomsgruppa «Æ vil».
Videreutvikle samarbeidet med Fosen videregående skole via NAV-veileder i skole.
Utnytte mulighetene i Husbankens virkemidler; bostøtte, startlån og etableringstilskudd.
Utvikle tjenesten knytta til økonomisk råd og veiledning slik at vi i større grad kan jobbe
forebyggende.
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Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner
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EIENDOMSSKATT - UTREDNING FOR NYE ØRLAND KOMMUNE
Arbeidsutvalget Ørland/Bjugn innstilling
Fellesnemnda tar utredning om eiendomsskatt til etterretning, og ber om at arbeidsutvalget
starter med økonomiplan- og budsjettarbeidet i januar 2019.
Sakens bakgrunn og innhold
I tråd med vedtak i Fellesnemnda den 21/6-2018 er det utarbeidet en utredning av
eiendomsskatte-området. Prosjektet for kommunesammenslåingen har benyttet LVK
(Landssammenslutningen av Vassdrags Kommuner) v/advokatfirmaet Lund & Co til å
gjennomføre utredningen. De har grunnleggende og dyptgående kunnskap til området.
Advokatfirmaet Lund & Co sin utredning foreligger i et notat som de har bedt om unntas
offentlighet. Utredningen gjennomgår de ulike alternativene for innkreving av eiendomsskatt.
Fra eiendomsskatt på kun energiområdet til alle eiendommer i nye Ørland kommune. I
tillegg gjennomgås overgangsregler både med hensyn på kommunesammenslåing og i
forbindelse med avslutningen av skattegruppen «verk og bruk».
Administrasjonens vurdering
Dersom det er ønskelig å innføre eiendomsskatt for hele kommunen, er oppsettet nedenfor et
anslått potensiale innenfor de enkelte skatteklassene. Anslaget forutsetter at Bjugn og
Ørland er like.
Potensialet
Bokstav A – hele kommunen
Bolig /fritidsbolig (fem promille) *
Næring (7 promille) *
Energi dagens (7 promille) *
Storheia (7 promille)
Verk og bruk inkl kompensasjon (100%)
SUM maks potensiale e-skatt

36 135 000,00
2 847 000,00
4 150 000,00
4 000 000,00
4 114 000,00
51 246 000,00

Fra 2021

Dette gjelder ved full innfasing og vil da være fra 2024, og vil være det antatt maksimale
kommunen kan ta ut. Det er også forutsatt at overgangsregelen utnyttes fullt ut og at staten
gir kompensasjon for bortfallet av «maskinskatten».

Med den samme forutsetning om at kommunene er like og under forutsetning av at ny
kommune beholder verk og bruk inklusiv kompensasjon så vil man kunne ta inn om lag 15,8
mill kr i eiendomsskatt i 2020. Det forutsettes da at bolig/fritidsbolig og næring går inn på
laveste nivå.
Dersom det skal innføres eiendomsskatt i ny kommune utover energiområdet, må et slikt
prinsippvedtak fattes tidlig på året for å rekke å gjennomføre en taksering innen
utleggingsfristen.
Analysen som foreligger av nye Ørland kommunes økonomi gjennom det som er framkommet
i KS sin KOSTRA-gjennomgang og økonomiplansakene, er at det er behov for å frigjøre
midler for å dekke økte finanskostnader. Dette kan skje gjennom kostnadsreduksjoner eller
økte inntekter.
Økonomisjefenes utredning av økonomisk status viser at det er nødvendig med en kostnadsreduksjon på 6% i driftskostnader dersom alle kostnader skal håndteres innenfor drift. De
enkelte fagområdene er utfordret på å anslå hvordan man tentativt kan redusere
driftskostnadene med 6%. De innsendte forslagene vil bli bearbeidet videre og tatt med inn
i budsjettarbeidet for 2020.
I budsjettprosessen må man avgjøre hvordan man kan skape en drift i balanse. Dette kan
man gjøre gjennom å realisere verdier, ta ned drift eller øke inntektene gjennom
eiendomsskatt. Dersom det skal innføres eiendomsskatt i ny kommune utover energiområdet,
må et slikt prinsippvedtak fattes tidlig på året for å rekke å gjennomføre en taksering innen
utleggingsfristen.
Prosjektleder mener at nye Ørland kommunes økonomiske situasjon krever at
budsjettarbeidet for 2020 startes tidlig i 2019 slik at man er sikker på å ha bredest mulig
spekter av virkemidlene når det skal velges tiltak. Prosjektleder mener arbeidsutvalget (AU)
må ta en ledende rolle i dette arbeidet, og anbefaler å starte tidlig med budsjett- og
økonomiplan-arbeidet, og vil invitere AU til en oppstart i januar 2019.
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