
 

 

PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGETS (AU) MØTE 13.11.18 

 

Medlemmer i Arbeidsutvalget (AU) Ørland/Bjugn 

 

Tilstede: Ogne Undertun         ordfører Bjugn, leder 
Finn Olav Odde varaordfører Ørland, medlem  
Knut Ring  opposisjonsleder Ørland, medlem 
Anne Torill Rødsjø gruppeleder posisjon Bjugn, medlem 
Hilde Kristin Sandvik gruppeleder posisjon Ørland, medlem 

Tid: 13.11.18  

kl. 16.30 – 19.00 

Sted: Bjugn rådhus, Tinbua 

Forfall: Hans Eide  varaordfører Bjugn, medlem 
Einar Aaland  opposisjonsleder Bjugn, medlem  
Tom Myrvold  ordfører Ørland, nestleder  
 

Vara: Laila Iren Veie           personlig vara for Hans Eide 

Jan Vollan                  personlig vara for Einar Aaland 

 

Administrasjon: Emil Raaen  prosjektleder Nye Ørland 
Britt Brevik  møtesekretær 
Arild Risvik               prosjektmedarbeider 
Marit K. Ervik           prosjektmedarbeider 
Geir Aune                økonomisjef Bjugn 
 

Tillitsvalgte:  

Merknader: Innkalling og saksliste godkjent. 
 

 

 

Sakliste Drøfting  

Budsjett 2019 – 

prosjekt 

kommune- 

sammenslåing 

 

Orientering: 
Budsjettforslag vedlagt innkallingen. 
Orientering v/Geir Aune 

 Prosjektbudsjett for prosjektperioden 

 Kostnader ikke gjennomført i 2018 – overføres/videreføres i 2019 

 Tilskudd og til gode midler for bruk i 2019 

 Ikt og kommunikasjon store utgiftsposter 

 Godtgjørelse folkevalgte 



 

 

 Møtekostnader 

 Regionsentertilskuddet 

 Tilskudd fra fylkesmannen 

 OU-midler KS – prosjektarbeidet 
 
Drøfting: 
Den enkelte kommune kan styrer tildelte regiontilskudd-midler for 2019. 
Tildelte regionsentertilskudds-midler for 2018 brukes ihht Fellesnemndas 
vedtak 21.06.2018 i sak 18/10.  
 
Møtekostnader og møtegodtgjørelse i forhold til oppmøte ble drøftet. 
  
Konklusjon fra AU: 
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. 
 

Kommunikasjons- 

arbeidet v/Arild 

Risvik 

 

Orientering: 

Orientering v/Arild Risvik 

 Kommunikasjonsstrategien vedtatt 23.11.2017 

 Målsetting for kommunikasjonsarbeidet 

 Vedtatte informasjonskanaler: nyhetsbrev, hjemmeside, trykksaker, 

facebook og instagram 

 Prioritet på hjemmeside, trykksak og instagramprofil 

 Hjemmesiden som utvikles i prosjektperioden fortsetter som 

hjemmeside for nye Ørland kommune etter 01.01.2020 

 

Arbeidsgruppen Visjon, symboler og felles kultur – orientering v/Marit 

Ervik 

 Kommunevåpen – sak legges frem for Fellesnemnda til behandling 

29. november 

 Valg av kommuneblomst og kommunefugl - innbyggerinvolvering 

 Plan for kultur bygging og innbyggerinvolvering utarbeides 

 NM-veka - Idrettsforbundet og NRK - Ulike idretter møtes til NM – 

Nye Ørland søke om å arrangere dette sommeren 2020 eller 2021 

o Administrasjon sender inn søknad på prosjektet 

 

Drøfting: 

Kommunikasjonsstrategien og kommunikasjonsarbeidet ble drøftet. 

 

Innbyggerinvolveringen ble drøftet og AU løftet frem at innbyggerne bør 

involveres i prosessen med valg av kommunevåpen, kommuneblomst, 

kommunefugl. 

 

 

 



 

 

Konklusjon AU: 

I forhold til kommunikasjonsarbeidet må innbyggerne involveres, folkemøter 

bør arrangeres og informasjonsbrosjyre utarbeides. 

 

Arbeidsgruppa for visjon, symboler og felles kultur vurderer selv 

innbyggerinvolveringen når det gjelder kommunevåpen, kommuneblomst og 

kommunefugl. 

Gruppen kommer tilbake med skissert prosess for det videre arbeidet og 

involvering i forhold til visjon, symboler og felles kultur. 

 

Arbeidsutvalget anbefaler at administrasjon sender inn søknad for 

arrangement av NM-veka etter arbeidsgruppens nærmere vurdering. 

 

Utredning 

eiendomsskatt 

v/Geir Aune 

 

Orientering: 

Orientering v/Geir Aune 

 Utredning av eiendomsskatt under arbeid – rapporten legges fram for 

Fellesnemnda 

 Eiendomsskattens virkeområde 

o Dagens regler 

o Utskrivingsalternativene for 2019 

 Overgangsregler 

 Kompensasjon skattetap som følge av endringene ifm eiendomsskatt 

 Fordeling av eiendomsskatten 2018 i Bjugn kommune 

 Eiendomsskatt - potensialet 

 Nye Ørland kan ved innføring av eiendomsskatt ta inn ca 51 mill i 

eiendomsskatt – 6 % reduksjon i den kommunale driften tilsvarer om 

lag 32,5 mill 

 Investeringsvilje – realisering av vedtatte investeringer gir en presset 

kommuneøkonomi for nye Ørland 

 Innføring av eventuell eiendomsskatt krever vedtak i 2019 

 

Drøfting: 

Arbeidsutvalget drøftet saken. 

 

Konklusjon AU: 

Rapport for utredningen av eiendomsskatt legges fram for AU og 

Fellesnemnda når endelig rapport foreligger.  

 

 

 

 

Orienteringer ved 

prosjektleder Nye 

Ørland 

 Struktur strategisk ledelse 

o Valg av øverste administrativ ledelse for nye Ørland avgjøres 

i løpet av uken 



 

 

o Ledelseskabalen offentliggjøres fredag 16. november så langt 

prosjektleder kan beslutte 

o Videre prosess – videre organisering 

 Stillinger videre ned i organisasjonen kartlegges og 

besettes 

 Tiltaksplan fase 4 – totale arbeidsoppgaver samles i GANT diagram 

og videre fremdriften vurderes  

o PWC kompetansenettverker er en samarbeidspartner i 

progresjon og framdrift nye Ørland 

 Oppdrag fase 5 

 Fellesnemndas behandling av budsjett 29. november 

 AU-møte drøfter saken i neste AU møte 27. november 

 Studietur? Prosjektleder jobber videre med planlegging av studietur 

o Helsingborg kommune – digital kommunikasjon med 

innbyggerne 

o København kommune – nye løsninger på servicetorg og 

innbyggersamhandling 

o Gentofte kommune – nye politiske møtearenaer mellom 

innbyggere og politikere 

 

Eventuelt  

 

 

Neste møte: Tirsdag 27. november 

 

 

 

Ref. 

Britt Brevik 

Politisk sekretær 


