
 
 
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Arbeidsutvalget for kommunesammenslåing Ørland og Bjugn kommuner 
Møtested: Tinbua, Bjugn rådhus 
Dato: 19.03.2019 
Tid: 17:00 – 18:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ogne Undertun Leder BK-AP 
Tom Myrvold Nestleder OK-H 
Hans Eide Medlem BK-SP 
Einar Aaland Medlem BK-H 
Anne Torill Rødsjø Medlem BK-AP 
Finn Olav Odde Medlem OK-SP 
Hilde-Kristin Sandvik Medlem OK-H 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Knut Morten Ring MEDL OK-AP 

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Gunnhild Tettli Knut Morten Ring OK-AP 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Emil Raaen Prosjektleder nye Ørland 
Britt Brevik Politisk sekretær 
Arild Risvik Kommunalsjef nye Ørland 
Marit K. Ervik Kommunalsjef nye Ørland 
Ann Berit Nervik Fagforbundet Ørland 
Øyvind Wiger-Haraldsvik Fagforbundet Bjugn 
Thomas Engen Kommunalsjef nye Ørland 

 
 

Merknader: 
Innkalling og saksliste godkjent. 
 
 
 
 

 
  



 
Saksnr Innhold Lukket 

 Orienteringssak  

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

 

OS 19/2 KS Folkevalgtprogrammet 2019-2023  

PS 19/1 Avtale om tjenestetilbud mellom nye Ørland 
kommune og Trøndelag politidistrikt 

 

PS 19/2 Organisering av pp-tjenesten i nye Ørland 
kommune 

 

PS 19/3 Kommunalt foretak (KF) - kultur, idrett og 
arrangement - organisering 

 

PS 19/4 Ordførerkjede for nye Ørland kommune  

PS 19/5 Lokalisering av barnevern i nye Ørland  
 
 
Orienteringer/drøfting: 

 OS 19/1 og OS 19/2 som er satt opp på sakslisten vil bli orientering om i møte 
o OS 19/1 Kontorarbeidsplasser i nye Ørland kommune – status mars 2019 

 Kontorarbeidsplasser og lokalisering ansatte og tjenester 
 Prinsipper for hva som er lagt til grunn for lokaliseringen 
 Intensjonsavtalen og vedtatte organisering nye Ørland følges 
 Ønske om å redusere antall bygg hvis mulig 
 Videre fremdrift lokalisering og organisering: 

 Innplassering av enhetsledere og ansatte 
 Enhetsledere deltar i videre prosess med innplassering av 

ansatte og lokalisering 
 AU ber om Informasjon etter hvert som innplassering og lokalisering er 

foreslått/foretatt  
 Samkjøre og avstemme innkomne innspill opp mot prosjektleders 

veivalg også i forhold til tjenester som intensjonsavtalen ikke omfatter 
 Næringslivets Hus må konkretiseres – samling av tjenester i henhold til 

intensjonsavtalen 
 Beslutninger tas i samarbeid mellom dagens kommuner, nye 

Ørland og næringslivet 
o Administrasjonen inviterer til workshop med 

formannskapene, styrene fra næringsforeningene og 
ulike bedrifter i kommunene 

o Arbeidsfellesskap – pendlerkontor 
o Tilknytning til kunnskaps- og forskningsmiljøene 
o Utarbeide strategi for samordning 

o OS 19/2 Folkevalgtprogrammet 2019 – 2023 
 Det ble ikke orientert om saken i møte 

 Orientering ved prosjektleder/leder AU 
o Vedtekter for kommunal barnehager i nye Ørland 

 Administrasjonen fremmer sak til behandling i Fellesnemnda 
o Skoler og skolekretsgrenser – fra høsten 2019 



 Administrasjonen fremmer sak til drøfting og behandling i AU og 
Fellesnemnda 

o Organisering av næring inn i nye Ørland 
 Løfte fokuset for blå sektor og Havbruk opp på lik linje med landbruk 

o Neste budsjettkonferanse som opprinnelig ble satt til 10. april – flyttes til etter 
påske og på en torsdag 

 
 

  



Orienteringssak 

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

OS 19/2 KS Folkevalgtprogrammet 2019-2023 

PS 19/1 Avtale om tjenestetilbud mellom nye Ørland kommune og Trøndelag 
politidistrikt 

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

PS 19/2 Organisering av pp-tjenesten i nye Ørland kommune 

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

PS 19/3 Kommunalt foretak (KF) - kultur, idrett og arrangement - organisering 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalget for kommunesammenslåing Ørland og Bjugn kommuner 
- 19.03.2019  
 
Behandling: 
Arbeidsutvalget drøftet saken og det ble foreslått følgende tillegg til prosjektleders 
innstilling: 
 Idrettsrådene i Ørland og Bjugn velger en representant hver til interimsstyret. 
 En ansatte representant fra hver kommune velges til interimsstyret. 
 
 



Votering  
Det ble ikke votert over saken. 
 
 
Vedtak: 
Saken ble drøftet i møte men ikke behandlet. 
 
 

PS 19/4 Ordførerkjede for nye Ørland kommune 

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

PS 19/5 Lokalisering av barnevern i nye Ørland 

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


