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Utvalg
Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner

Møtedato
14.02.2019

TILTREDELSE AV FELLES ADMINISTRATIV LEDELSE FOR NYE ØRLAND
KOMMUNE
Innstilling fra Arbeidsutvalget Ørland/Bjugn
AU tar saken til etterretning og lar saken gå sin gang ift inndelingsloven som tidligere vedtatt.
AU ber om at saken fremmes for Fellesnemnda som en drøftingssak.

Sakens bakgrunn og innhold
Fellesnemnda – Ørland og Bjugn kommuner ga 25.10.2018 i oppdrag til administrasjonen å
legge fram en sak om at påtroppende rådmann for Nye Ørland kommune tiltrer før
01.01.2020. Fellesnemnda ba om at saken skal belyse delegering av fullmakter og
beslutningsmyndighet, og at prosjektleder i samarbeid med rådmennene i Ørland og Bjugn
kommuner skal utarbeide en plan for overføring og fullmakter i forbindelse med Nye Ørland
kommune. Fellesnemnda ba om å få saken til behandling i Fellesnemnda i møte desember
2018 eller januar 2019.
Folkehelsevurdering
Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter, Meld.St. 19 (2014-2015), viser til at det
meste av folkehelsearbeidet skjer i kommunene. God folkehelse fremmes i alle sektorer. Det
er derfor viktig med lokal politisk forankring av folkehelsearbeidet.
Administrasjonens vurdering
Når det gjelder etablering av felles rådmann, det vil si at prosjektleder/rådmann for nye
Ørland kommune skal overta rådmannens myndighet og delegasjon i begge kommuner, så
reiser det både personalrettslige og arbeidsrettslige forhold. I den sammenhengen er det en
del råd utover angivelse av stillingsprosent i dagens to kommuner. Begge dagens
kommunestyrer for Bjugn og Ørland må behandle dette som en egen sak før en eventuell
ansettelse.
Prosjektledelsen har forelagt saken for KS-advokat for å belyse saken best mulig, og for
kvalitetssikring av juridiske betraktninger når det gjelder felles rådmann i begge kommuner:
«Det arbeidet som skjer i sammenslåingsperioden, vil være styrt fra kommunestyrene
og/eller fellesnemnda med videre delegasjoner til administrativt nivå under denne. Den
enkelte kommune som eventuelt formelt er arbeidsgiver for prosjektleder/rådmann i ny
kommune, vil således ikke ha noen styringsrett ovenfor den/de ansatte for dette arbeidet.
Eventuelle arbeidsrettslige beføyelser i sammenslåingsperioden må formelt treffes av den

som er arbeidsgiver, men etter prosess/beslutning fra administrativ leder/prosjektleder
eller fellesnemda/kommunestyrene om det gjelder administrativ leder/prosjektleder. For
at ny prosjektleder skal overta rådmannens myndighet i hver av kommunene før
sammenslåingen, må dette ligge inne i delegasjonsvedtaket (fullmakten) fra de to
kommunestyrene til Fellesnemnda. Dersom det er tvil om det ligger inne i fullmakten som
fellesnemnda har fått, må saken forelegges de to kommunestyrene slik at disse foretar en
delegasjon av fullmakt til Fellesnemda som kan delegere myndigheten videre til
Fellesnemnda. Dette gjelder forhold som angår selve sammenslåingen mot ny kommune.
Dersom det i dette ligger et spørsmål om å overdra nåværende rådmennenes myndighet
til prosjektleder slik at denne overtar som felles rådmann for begge kommunene slik at
de eksisterende rådmennene slutter i sine stillinger som rådmann før
sammenslåingstidspunktet – det vil si at begge kommunene får en felles rådmann, vil
dette for det første kreve at det inngås en frivillig avtale med de to sittende rådmennene
om å avslutte arbeidsforholdet (som rådmann) før sammenslåingstidspunktet - fra det
tidspunkt det er tenkt at ny felles rådmann overtar. Dersom det ikke lykkes å oppnå en
slik frivillig avtale, vil det ikke foreligge gyldig oppsigelsesgrunn, og da vil
kommunestyrene ikke kunne frata rådmannen dennes oppgaver og overlate disse til en
annen (prosjektleder for ny kommune). Det vil si at et kommunene må sikre seg en
frivillig avtale med sine nåværende rådmenn.
Det neste spørsmålet er om kommuneloven tillater at to kommuner har en felles rådmann
i en overgangsperiode frem mot kommunesammenslåingstidspunktet. Dette spørsmålet er
ikke omtalt i inndelingsloven, men kommuneloven § 22 krever at det skal ansettes en
administrasjonssjef (rådmann) i hver kommune. Det betyr at rådmannen må være ansatt
i kommunen. Det betyr at man kan ikke ha en rådmann som ikke er ansatt i kommunen.
Derimot er det ikke stilt krav om stillingsbrøk får rådmannen. En mulighet en da kan
tenke seg er at prosjektlederen ansattes i begge kommunene, gjerne med 50 % i hver
kommune og da som rådmann. En slik ansettelse må foretas av kommunestyret. Denne
myndighet kan ikke delegeres til andre jf. kl. § 22 nr. 2. Da vil rådmannen ha
rådmannsoppgavene i begge kommunene og gå direkte over som rådmann i den nye
kommunen fra sammenslåingstidspunktet. Samtidig vil han ha sin myndighet som knytter
seg til sammenslåingsprosessen som han har fått eller får delegert fra Fellesnemnda
innenfor de fullmakter Fellesnemnda har fått fra de to kommunestyrene.»
Ut ifra redegjørelsen overfor, så fortsetter dagens rådmenn/administrativ ledelse i Bjugn og
Ørland kommuner ut 2019 dersom man ikke aktiv velger annet.
Da vil prosjektleder/rådmann og felles ledelse for nye Ørland kommune jobbe med
kommunesammenslåingen fram til 01.01.2020, og tiltrer sine stillinger i nye Ørland kommune
01.01.2020.
I en overgangsfase til ny kommune kan det være utfordringer med flere linjer, og
arbeidspresset på ansatte i en slik overgangsfase kan bli stort. Det anses derfor
formålstjenlig at man i de ulike tjenesteområdene starter arbeidet med felles ledermøter
tidlig i 2019 for å avklare og prioritere oppgaver på drift og investeringer som må løses i
dagens kommuner, og oppgaver som må være løst før ny kommune 01.01.2020.
Enhetsledere må i en overgangsfase rapportere til dagens kommunalsjefer, og dagens
kommunalsjefer må rapportere til dagens rådmenn og prosjektleder. Det er viktig at det er
åpenhet i overgangsfasen til ny kommune, og at det er tilstrekkelig informasjon og
involvering.
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Dagens rådmenn og prosjektleder har etablert ukentlige avklarings -og koordineringsmøter,
noe som har vært en suksessfaktor for sammenslåingsprosessen så langt. Det er også inngått
samarbeid på enhetsledernivå mellom kommunene innenfor helse og byggeprosjekt.
KS har samlet gode tips og råd om kommunesammenslåinger på bakgrunn av kommuner som
allerede har vært gjennom prosessen. KS anbefaler at det avklares så tidlig som mulig
ansvars- og rollefordeling mellom den nye kommunen og de gamle kommunene. I siste fase
av sammenslåingsprosessen bør de gamle kommunene ha fokus på avvikling, og i minst mulig
grad belaste administrasjonen med nye oppgaver.
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 gjennomføres 9. september 2019. Det skal da
velges representanter til kommunestyret i nye Ørland kommune. Det nyvalgte kommunestyret
skal da innkalles til konstituerende møte innen utgangen av oktober måned, jfr.
inndelingslova § 27. Lederen av fellesnemnda er ansvarlig for innkalling og leder møtet inntil
ny ordfører er valgt. For øvrig gjelder reglene i kommunelovens § 17 nr1 til 3 om
konstituerende møte m.v. i kommunestyre og fylkesting.
En kan da ser for seg at kommunestyret for nye Ørland kommune har sitt konstituerende møte
i september/oktober 2019, og at i dette møtet behandles saker som krever formelle vedtak
for å etablere en «lovlig» kommune fra 01.01.2020. Eksempler på slike saker kan være:
 Godkjenning av kommunenes valg/oppnevning av representanter og
vararepresentanter
 Valg av formannskap 2020-2023
 Valg av ordfører og varaordfører 2020-2023
 Valg av kontrollutvalg, valgkomite, hovedutvalg/komiteer, øvrige råd og utvalg
 Delegering av valgmyndighet til formannskapet
Etter en konstituering av kommunestyre for ny kommune kan beslutningsmyndighet for alle
saker som gjelder for den nye kommunen, formelt legges til kommunestyret. Fellesnemnda
avvikles da fra samme tidspunkt som kommunestyre for ny kommune konstitueres.
Fellesnemnda skal samordne og ta seg av forberedelsene til det nye kommunestyret er
konstituert, jfr inndelingslova § 26. Organisering av prosessen utover dette er ikke regulert
av loven. Fellesnemnda skal ta hånd om det forberedende arbeidet med økonomiplanen
2020-2023 og budsjett 2020 som er det første driftsåret etter kommunesammenslåingen er
iverksatt.
I perioden fram til sammenslåingstidspunktet 01.01.2020 kan det fremdeles være mye
politisk aktivitet som gjelder dagens Bjugn og Ørland kommuner. Dette har sammenheng med
at prinsipielle saker som gjelder de gamle kommunene, og som ennå ikke er avklart i
september/oktober 2019, kan være ønskelig for folkevalgte å behandle før de overlater sin
kommune «i god stand» til ny kommune.
Fra tidligere sammenslåingsprosesser anbefales det fra politisk hold at
sammenslåingskommunene aktivt tar stilling til hvilke saker som bør behandles i hvilket
kommunestyre de siste månedene før sammenslåingstidspunktet. Dette for å unngå at det blir
en periode hvor det ikke er klart hvilken beslutningskompetanse de respektive
kommunestyrene og rådmennene faktisk har. Dette kan gjøres ved at rådmenn og
prosjektleder i samråd med leder i fellesnemd og leder i au/ordførere avgjør hvilke saker
som skal behandles hvor.
3

En annen og mer omfattende endring som ivaretar dette forholdet jmf KS vurdering, er å
ansette prosjektleder som rådmann i begge kommunene og delegerer all myndighet fra
dagens kommunestyrer til felles kommunestyre fra valget 2019. Dette vil imidlertid kunne ha
arbeidsrettslige implikasjoner i forhold til dagens rådmenn og forutsetter at kommunestyrene
i dagens to kommuner frivillig legger ned sitt arbeid etter valget. En felles politisk og
administrativ organisasjon etter valget antas imidlertid å kunne forsere samhandlingen i den
nye kommunen og det antas at felles grep på felles utfordringer kan iverksettes noen
måneder før.
Prosjektleder legger fram saken uten innstilling da prosjektleders ansettelsesforhold berøres i
saken.
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Utvalg
Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner

Møtedato
14.02.2019

KOMMUNEBLOMST OG KOMMUNEFUGL FOR NYE ØRLAND KOMMUNE
Prosjektleders innstilling
1. Fellesnemnda vedtar kommuneblomst for nye Ørland kommune.
Det stemmes over alternativene nattfiol, engstorkenebb og marianøkleblom.
2. Fellesnemnda vedtar kommunefugl for nye Ørland kommune.
Det stemmes over alternativene vipe og tjeld.
Sakens bakgrunn og innhold
Det vises til vedtak i Fellesnemnda 13.12.2018 PS 18/23 og til orientering i Arbeidsutvalget
15.01.2019.
Fellesnemnda har tidligere vedtatt at gruppa «visjon, symboler og felles kultur» for nye
Ørland kommune skal være et politisk og administrativt samstyrt prosjekt. Det vil si at gruppa
er plassert inn i den administrative prosjektorganisasjonen, og at det er en administrativ
gruppe hvor politiske representanter deltar. Gruppen har fått i oppdrag å prioritere å
utarbeide forslag til symboler for nye Ørland kommune.
Folkehelsevurdering
Folkehelsepolitikken er et ansvar på tvers av sektorer og samfunnsområder jfr Meld.St. 19
(2014-2015) Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter.
Administrasjonens vurdering
Kommuneblomst og kommunefugl skal brukes i den grafiske profilen til nye Ørland kommune.
Ingrid Bjørklund, Fagleder natur Ørland Kultursenter, har på bakgrunn av oppdrag gitt fra
gruppen «visjon, symboler og felles kultur», kommet med forslag på ulike blomster og fugler
som kan være symboler for nye Ørland kommune. Artene er valgt ut med bakgrunn i at de
har en spesiell tilhørighet i området, men er ikke nødvendigvis arter som kan ses over alt. Det
er også arter som gjerne skulle vært med på lista, men som ikke er der fordi kommuner i
nærheten allerede har dem som sin art (f.eks. Tindved som er kommuneblomst i Verdal
kommune). Norsk Ornitologisk Forenings lokallag for Fosen har vært med og valgt ut og
beskrevet fuglene.
Ny hjemmeside ble lansert 13.12.2018 og det ble 21.12.2018 lagt ut sak om forslag til ny
kommuneblomst og kommunefugl som ble lenket til kommunenes facebooksider, med
oppfordring om å dele sine favoritter. Mange har sett saken, men det er bare 37 som har

kommentert. De fleste har oppgitt nattfiol som favoritt til kommuneblomst, og vipe og tjeld
som kommunefugl. I og med at begge kommuner har kommuneblomst som symboler i dag,
foreslår gruppa for «visjon, symboler og felles kultur» at Fellesnemnda stemmer over nattfiol,
og dagens kommuneblomst i begge kommuner, engstorkenebb og marianøkleblom. Ingen av
kommunene har kommunefugl i dag, så gruppa foreslår derfor at det stemmes over vipe og
tjeld. Etter at symbolene kommuneblomst og kommunefugl er vedtatt starter gruppen for
«visjon, symboler og felles kultur» arbeidet med grafisk profil for nye Ørland kommune.
Nedenfor er samtlige forslag til ny kommuneblomst og kommunefugl omtalt med bilde.

Forslag til ny kommuneblomst
Engstorkenebb Geranium pratense er kommuneblomst i
Bjugn.
Arten er sjelden i Trøndelag og er registrert på en
lokalitet på Eide (nær Høybakken). Den finnes på stein- og
grusstrender og strandlinjer i pionérfase i supralitoral.
Dette er ikke en art som mange kjenner, og den er valgt
nettopp fordi den er sjelden i området.
Foto: ukjent
Marianøkleblom Primula veris er kommuneblomst i Ørland.
Finnes spredt i hele den nye kommunen.
Slektsnavnet Primula betyr "den første om våren", og den
er lett å få øye på i både veikanter og bakker. Den er
kjent under mange navn som dvergnykkel, himmelsnykkel,
og er en tradisjonell legeplante.
Foto: Rolv Hjelmstad
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Nattfiol Platanthera bifolia
Nattfiol finnes spredt på rik kystlynghei i hele den nye
kommunen. Nattfiol er både vakker og velduftende og lett
å kjenne. Nattfiol lukter spesielt sterkt om kvelden når den
tiltrekker seg nattsvermere. Vokser i ulike typer slåtte- og
beitemark, veikanter, lyngheier og (beita) skog.
Foto: Tove Rimestad

Hjertegras Briza media
Et av de best kjente grasene blant folk fordi det er lett
gjenkjennelig og fint å se på. Et spesielt vakkert gras med
hjerteformede småaks. Graset finnes spredt i hele
kommunen. I Trøndelag kaldt «Bevende hjerte»
Foto: Bolette Bele

Forslag til kommunefugl
Sangsvanen er, med et vingespenn på over to meter, en
av de største fuglene vi har. Den karakteristiske lyden er
et velkjent innslag her ute på vinteren. Ørland er en av de
viktigste overvintringsområdene for arten i Norge.
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Vipe er en karakterfugl for landbruket, og en art med
historie langt tilbake for området. For mange er den et av
de viktigste vårtegnene. Arten har imidlertid hatt en
dramatisk nedgang de siste årene, likevel er det noen par
som fortsatt hekker i området, og er fremdeles et innslag i
faunaen her ute.

Tjelden er en av de mest velkjente vadefuglene vi har i
Norge. Den er sterkt knyttet til kysten, og er for mange et
sikkert vårtegn. Den er et sikkert innslag i de store
fjæreområdene her ute, og noen velger også å overvintre
her ute.

Havørna er vår største, og kanskje den mest majestetiske
rovfuglen vi har langs kysten. Her ute har vi en av de
tetteste bestandene i hele landet. Vi finner den hele året,
både inne på fjellene og ute på skjær og holmer.
Samtidig har de en av de mest karakteristiske lydene her
ute på kysten.
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Gulspurven er en av de flotteste fuglene vi har. De
kommer gjerne innom foringsplassen på vinteren, og de
kan samle seg i imponerende store flokker over åkrene
vinterstid. Den flotte gulfargen og den karakteristiske sjutelle-lyden gjør den til en av våre mest gjenkjennbare
fugler.
Foto: ukjent
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Utvalg
Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner

Møtedato
14.02.2019

PLAN FOR KULTURBYGGING FOR NYE ØRLAND KOMMUNE
Innstilling fra Arbeidsutvalget Ørland/Bjugn
Arbeidsutvalget Ø/B tar prosjektleders innstilling til etterretning.
«Fellesnemnda vedtar aktiviteter og markeringer med tilhørende budsjett som er utarbeidet av
gruppa «visjon, symboler og felles kultur»
Prosjektleders innstilling
Fellesnemnda vedtar aktiviteter og markeringer med tilhørende budsjett som er utarbeidet
av gruppa «visjon, symboler og felles kultur».
Sakens bakgrunn og innhold
Prosessen med kommunesammenslåing er godt i gang. Fellesnemnda har tidligere vedtatt at
gruppen «visjon, symboler og felles kultur» for nye Ørland kommune skal være et politisk og
administrativt samstyrt prosjekt. Det vil si at gruppen er plassert inn i den administrative
prosjektorganisasjonen, og at det er en administrativ gruppe hvor politiske representanter
deltar. Gruppen har fått i oppdrag å prioritere å utarbeide forslag til aktiviteter,
markeringer og utvikle arenaer av ny, felles kultur.
Fellesnemnda har vedtatt et budsjett på til sammen kr 0,8 mill. til kulturbyggende aktivitet og
styrket kulturarbeid. Det vises til sak 18/19 Budsjett 2019 – prosjekt kommunesammenslåing.
Det er avsatt 0,5 mill kroner til fellesnemnda og arbeidsutvalget til egne kulturbyggende
aktiviteter og tiltak som kan styrke fellesnemndas og arbeidsutvalgets arbeid. Midlene som
ikke disponeres er foreslått disponert til andre kulturbyggende aktiviteter i samfunnet. Det
ble i tillegg avsatt kr 0,3 mill kroner til styrket kulturarbeid i administrative grupper som skal
ses i sammenheng med tilskudd fra fylkesmannen på kr 0,5 mill kroner for å fremme
kulturbygging og identitetsbygging i arbeidet med etablering av ny kommune. Til sammen er
det i prosjektet kr 1,3 mill kroner til kulturbygging.
Folkehelsevurdering
Gode lokalsamfunn har stor betydning for livskvalitet og utvikling av sosiale nettverk som
bidrar til trivsel, tilhørighet og god helse jfr. Meld. St. 19 Folkehelsemeldingen – Mestring og
muligheter.
Administrasjonens vurdering
En viktig del av en kommunesammenslåing vil være å bygge felles kultur og identitet på tvers
av kommunegrensene. Det kan være lettere å nå målene for en sammenslåing om ansatte,
innbyggere og folkevalgte er eller blir en del av et fellesskap som utvikles sammen.

Det er mange eksempler på gode tiltak for å bygge en felles kultur, og i tidligere
sammenslåingsprosesser har tiltak knyttet til bygging av felles kultur og identitet vært en
suksessfaktor.
Gruppa «visjon, symboler og felles kultur» har utarbeidet forslag til tiltak med deltakere på
tvers av kommunegrensene og som er rettet mot innbyggere, lag og organisasjoner og
næringslivet i begge kommuner, med ønske om å gjennomføre felles arrangement for å
styrke samholdet i den nye kommunen.
Nedenfor følger forslag til 14 aktiviteter, og deretter en nærmere beskrivelse med budsjett
på noen av aktivitetene.
PLAN FOR IDENTITET OG KULTURBYGGING 2018-2019
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AKTIVITETER

HVOR

NÅR

ANSVAR

ØKONOMI

Folkemøter; informasjon og
innspill til kommuneplan for
nye Ørland kommune

Kulturhusene i
Bjugn og Ørland

26. mars, 18. juni, 24.
september, 3.
desember 2019

Prosjektledelse

Kr 20.000

To møter i hver av
kommunene
2

Brosjyre til innbyggerne

Postkasse

Februar/mars 2019
November 2019

Prosjektledelse

Kr 60.000

3

Ny hjemmeside

Digitalt

Desember 2018

Prosjektledelse

Kr 50.000

4

Ny grafisk profil; logo,
profilelementer, typografi,
profilbilder, fargepalett

Profilhåndbok /
Designmanual

Februar-Juni 2019

Prosjektledelse

Kr 200.000

5

Nye Ørland og Nye
Nærøysund erfaringsutveksling

Ørland og
Nærøysund

Oktober 2018

Prosjektledelse

Kr 20.000

6

Allsang uten grenser jr.

Mølnargården

16.06.2019

Kulturenheten i
samarbeid med
lokale lag og
foreninger

Kr 70.000

7

Bjugnfjorden rundt

Fra Uthaug til Nes

01.09.2019

Kulturenheten

Kr 80.000

8

Natur- og kulturvandringer i
nye Ørland kommune

Utvalgte steder i
nye Ørland

I perioden

Kulturenheten i
samarbeid med
lokale lag og
foreninger

Kr 15.000

9

Bli kjent med nye Ørland
kommune

Turmål /
attraksjoner i nye
Ørland

Oppstart juni 2019

Kulturenheten i
samarbeid med
lokale lag og
foreninger

Kr 10.000

10

Kulturminnedagen

Sted velges ut fra
årets tema

September/oktober
hvert år, oppstart
høsten 2019

Kulturenheten

Mars, september 2019
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01.06.-30.08.

Kr 5.000

11

Markering på nyttårsaften
2019

Vardetenning og
en symbolsk
handling

31.12.2019

Kr 80.000

12

Markeringsdag med
aktiviteter og
konsert/festforestilling

Kulturhusene i
Bjugn og Ørland,
Fosenhallen og
Ørland
Sparebank Arena

15.02.2020

Kultur- og
idrettsenheten i
samarbeid med
lokale lag og
organisasjoner

13

Felles prisdryss-kveld;
kulturpris, hederspris,
næringspris, frivilligpris,
idrettspris

Bjugn kulturhus og
Ørland
kultursenter

Mars, annethvert år
Bjugn kulturhus og
Ørland kultursenter

Kulturenheten,
næringssjef,
frivilligsentralene,
idrettsråd

Kr 20.000

14

Ny sang «Felles fremtid»

Film- og
musikkinnspilling
vår/sommer 2019

Kulturskolene

Kr 70.000

Budsjett totalt

Kr 100.000

Kr 800.000

BESKRIVELSE AV AKTIVITETER:
6 Allsang uten grenser jr.
Allsang uten grenser jr. arrangeres lørdag 15.06.19 på Mølnargården i Bjugn. Dette skal
være et familiearrangement. Det er satt ned prosjektgruppe for organiseringen.
Mølnargården er valgt av flere grunner; det er et familievennlig sted med nærhet til sjø, det
går dyr ute på sommeren og det er bålplasser der. Det er også trebenker og «naturlig
amfi» i terrenget. Stedet er også foreslått fordi man sett i sammenheng med andre
planlagte, sammensveisede aktiviteter, ønsker å fordele aktiviteter i begge deler i den nye
kommunene. Som hovedtrekkplaster på arrangementet er det ønskelig å leie inn Øystein H
Hervik. Dette vil treffe både unge og eldre. Hovedaktiviteten er allsang, og både band,
forsanger og dansere vil være fra Ørland og Bjugn kulturskoler (lærer og elever).
Sangreportoriet skal være variert med mye norske tekster og en del trøndersk.
Prosjektgruppa jobber videre med å finne programleder og flere aktiviteter i samarbeid
med frivilligsentralene som å lage et marked med kortreist mat og drikke.
Budsjett til leie lyd og scene kr 30.000, honorar artister kr 40.000, til sammen kr 70.000.
7 Bjugnfjorden rundt 01.09.2019 kl. 12-17
Arrangementet er fordelt på 6 steder/scener rundt Bjugnfjorden:
Uthaug – Døsvik – Tinnboden – Scanbio – Mølnargården – Tøndelstrand
Lokale lag og organisasjoner vil bli forespurt om å være teknisk arrangør på de ulike
stedene.
 Uthaug – åpent kl. 12-17
Aktiviteter:
o Musikk fra kor, korps, kulturskole og lokale artister
o Salg av mat
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o Våtmarkssenteret med «Livet i fjæra»
o Lag og foreninger med tilknytning til området kan ha stand og aktiviteter
o Båtturer går herfra til de andre 5 destinasjoner som folk kan bli med.
 Døsvika – åpent kl 13-14
Plattingen ved bryggene brukes som scene
Aktiviteter:
o Musikk fra kor, korps, kulturskole og lokale artister
 Tinboden åpent kl. 12-17
Aktiviteter:
o Utdrag fra forestillingen «Sild, Synd og Sang»
o Gamle leker/aktiviteter for barna
o Musikk fra kor og lokale artister
o Salg av mat
o Lag og foreninger med tilknytning til området utfordres til å ha stand og
aktiviteter
o Båtturer går herfra til de andre 5 destinasjoner som folk kan bli med.
 Scanbio åpent kl 14:30-16:00
Aktiviteter:
o Urban trøkk! Band og dans fra kulturskolen og lokale band
 Mølnargården åpent kl. 12-17
Aktiviteter:
o Åpent museum med aktiviteter
o Kunstutstilling
o Leikarringen
o Torghandlere
o Musikk fra Sandnes Songlag, korps, kulturskole og lokale artister
o Salg av mat
o Båtturer går herfra til de andre 5 destinasjoner som folk kan bli med.
 Tøndelstranda åpent kl. 15-17
Aktiviteter:
o Historisk foredrag (Daniel Johansen med flere)
o Musikk fra lokale og kulturskole
o Båtturer går herfra til de andre 5 destinasjoner som folk kan bli med.
Andre deltakere/aktiviteter:
o Båtforeningene
o Lokale kunstnere utfordres til å utarbeide noe visuelt ved scenene
o Idrettslag: Turmarsj, løp, sykkelløp (Bjugnfjorden rundt)
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o Korpsstafett med 4 korps fra Uthaug til Nes
o Lokale lag og organisasjoner
Budsjett lyd på 6 scener kr. 20.000, teknikere på 4 scener kr 12.000, tilskudd lag kr
30.000, markedsføring kr 13.000, premier/buttons/andre utgifter kr 5.000, sum kr
80.000.
8 Natur og kulturvandringer i nye Ørland
Det inviteres til kulturhistoriske vandringer med guide på utvalgte steder i Ørland og
Bjugn. Målet er en vandring hver søndag i perioden 01.06.-01.09. i 2019 og 2020.
Plan for hvor vandringene skal gå er under utarbeid.
Budsjett på honorar til guider kr 15.000.
9 Bli kjent med nye Ørland
8-10 kjentmannsposter på ulike turmål/attraksjoner i begge kommunene. Når man
har besøkt alle postene får man en premie.
Budsjett tilskudd til lag kr 10.000
10 Felles kulturminnedag
Kulturminnedagen arrangeres hvert år. Fra 2019 arrangeres dagen annen hvert år i
gamle Bjugn kommune og gamle Ørland kommune.
Budsjett til diverse utgifter kr 5.000
11 Markering nyttårsaften 31.12.19
Tenning av varde på Kopparen og flere andre steder i nye Ørland kommune.
I tillegg en symbolsk handling knyttet til nye Ørland kommune.
Kostnader avhenger av om det skal brukes gass eller ved, i tillegg kostnader knyttet
til en symbolsk handling, budsjett kr 80.000.
12 Markeringsdag med aktiviteter og konsert/festforestilling
Ørland Sparebank Arena, lørdag 15.02.2020, i Vinterfestuka
Deltakere er lokalt kultur- og idrettsliv fra hele kommunene; kor, korps, kulturskole,
teaterlag, idrettslag og innleide artister
Program
o Festdag hele dagen
o Formiddag: Starte med idrettsoppvisninger, bueskyting, turn osv.
o Ettermiddag: Familieforestilling, Kulturskolen står for innhold. En innleid artist i
tillegg.
o Sildebord.
o Kveld: Festforestilling som avsluttes med fest/dans
Det er satt ned prosjektgruppe som har ansvar for arrangementet.
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Budsjett til lyd/lys/scene kr 50.000, markedsføring kr 10.000, honorar artister kr
40.000, sum kr 100.000.
14 Ny sang - «felles fremtid»
Produksjon: Kulturskolene
Tekst og melodi er skrevet og komponert av lærerne i kulturskolene. Innspillingen i
studio er påbegynt. Komp spilles av kulturskolelærer, og kjente og ukjente sangere
synger sine strofer. Det skal lages en video med et profesjonelt team. Ferdigstilles
vår/sommer 2019. Ambisjonen med sangen er å bygge felles kultur og identitet på
tvers av kommunegrensene.
Budsjett til innspilling lokalt kr 10.000, mastring kr 10.000, filmproduksjon kr 50.000,
sum kr 70.000
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Arkiv:
-896/2019
Dato:
17.01.2019
Saksbehandler: Geir Aune

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
19/3

Utvalg
Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner

Møtedato
14.02.2019

PROSESS - BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020-2023
Innstilling fra Arbeidsutvalget Ørland/Bjugn
1. Det gjennomføres tre budsjettkonferanser i løpet av våren, med deltakere både fra
politisk og administrativt nivå.
2. Budsjettkonferansene skal ha en grundig analyse av den nye kommunens økonomi og
skissere løsninger for veien videre. Arbeidet må ha en langsiktig tenkning for å sikre
forsvarlige tjenester over tid. Målsettingen er å ha et utkast til økonomiplan klar til
fellesnemndas møte i juni.

Sakens bakgrunn og innhold
I henhold til vedtak i sak 18/20 skal budsjettarbeidet for nye Ørland kommune starte i
januar 2019 for budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023.
I begge kommunene har det vært vanlig at rådmannens forslag på budsjett og økonomiplan
legges fram til politisk behandling med varierende grad av politisk innvirkning/medvirkning i
prosessen.
Folkehelsevurdering
Regjeringen har som utgangspunkt at folkehelsepolitikken skal videreutvikles og styrkes
innenfor eksisterende økonomiske budsjettrammer jfr. Meld. St. 19 (2014-2015)
Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter.
Administrasjonens vurdering
Vår analyse av den økonomiske situasjonen og den konteksten nye Ørland befinner seg gjør
at vi før jul anbefalte å ha politisk involvering tidligere i budsjettprosessen enn det
kommunene tidligere har hatt. I utgangspunktet vil vi foreslå budsjettkonferanser hvor både
administrasjon og politikere er med. I vedtaket før jul pekes det på at arbeidsutvalget
tildeles en rolle i det innledende budsjettarbeidet. Prosjektleder og kommunalsjef for
økonomi og finans i nye Ørland anbefaler at kommunalsjefer i nye Ørland og
arbeidsutvalget deltar i budsjettkonferanser
Formålet for disse budsjettkonferanser sett fra administrasjonens side er å forsøke å etablere
en felles forståelse av vår økonomiske situasjon og at administrasjonen tidlig i prosessen kan
få overordnede politiske føringer som kan gi retning for budsjettarbeidet. Dette vil kunne
sette oss i stand til å skape nødvendig endringstrykk og etablere en forutsigbarhet for
konsekvensene av de veivalgene man kan komme til å ta. Vi understreker imidlertid at vi
selvsagt er klar over at et hvert kommunestyre står fritt til å vedta det budsjettet man ønsker.

Administrasjonen foreslår følgende konferanseserie;
 Konferanse 1 i første kvartal 2019 (uke 11) - Budsjett for 2020. En analyse av
økonomisk situasjon for nye Ørland i forbindelse med budsjett 2020. Kort
redegjørelse for utfordringer og mulige gevinster innenfor de enkelte sektorer ved
den enkelte kommunalsjef. Politisk diskusjon.
 Konferanse 2 i andre kvartal (uke 15) med hovedvekt på utvikling/næring/bolyst.
Konferanse 1 vil ha fokus på interne prosesser og kostnader, mens konferanse 2 skal
fokusere på kommunens rolle som utviklingsaktør. Vektlegging av de to store
næringsområdene som er havbruk og forsvarsrelatert næring – hvordan skaffe varige
arbeidsplasser i kommunen.
 Konferanse 3 i andre kvartal 2019 (uke 21). En kort oppdatering på økonomisk
situasjon inklusiv «innspill» fra kommuneproposisjonen. Politisk peke retning for
budsjettarbeidet på overordnet nivå. I hvilken grad skal vi redusere utgifter, i hvilken
grad skal vi øke inntekter og i hvilken grad skal vi realisere verdier.
Fra administrasjonen vil rådmannens ledergruppe delta. Hvor stor den politiske gruppen skal
være ser vi som mest naturlig avgjøres av Arbeidsutvalg /Fellesnemnda.
I den grad det er nødvendig av ressursmessige årsaker kan det bli trukket inn eksterne
bidragsytere.
Prosessen skal lede fram til en økonomiplan for perioden 2020 – 2023 hvor første år kan
benyttes som utgangspunkt for budsjett 2020. Dette vil lette arbeidet med budsjettet for
2020 da man vil ha vært gjennom de antatt største utfordringene. Ut i fra tidligere erfaring
vil år to - tre og fire falle på plass når år en er i balanse.
Administrativt legges det i utgangspunktet opp til en «bottom up» prosess. Vi har fra og med
2019-budsjettet benyttet en ny budsjettmodul som er likt bygd opp for de to kommunene. Vi
ser for oss at de to budsjettene kopieres sammen til et budsjett og at man ut i fra det
kopierte budsjettet jobber med avdeling for avdeling og gjennom det avklarer duplisering
og andre effektiviseringsmuligheter. Økonomimodellen for de to kommunene er relativt likt
bygd opp, så dette bør være en farbar vei. Det er enkelte praktiske problem som like
ansvarsnummer og enkelte organisatoriske forskjeller, bl.a. kulturskolen er ulikt organisert. Vi
ser ingen større praktiske problem med å få dette gjennomført, utfordringen ligger i
tilgjengelig tid og ressurser.
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-878/2019
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Utvalg
Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner

Møtedato
14.02.2019

FINANSREGLEMENT - PROSESS FRAM MOT VEDTAK
Innstilling fra Arbeidsutvalget Ørland/Bjugn
1. Fellesnemda ønsker en grundig gjennomgang av finansreglementet.
2. Fellesnemda vedtar at administrasjonen henter inn en ekstern vurdering av nye
Ørland kommunes finansielle risiko og anbefalinger for å håndtere denne.
3. Administrasjonen fremmer deretter en ny sak for fellesnemda der finansreglementet
vedtas. Da det er krav om en uttalelse fra en uavhengig instans, må saken sendes
revisjonen eller et annet uavhengig miljø for uttalelse før saken sendes fram.
Sakens bakgrunn og innhold
Vi ønsker et grundig og gjennomarbeidet finansreglement for nye Ørland kommune.
Administrasjonen velger derfor å legge det fram for arbeidsutvalget Ørland/Bjugn for å få
tilbakemelding på retning for arbeidet.
Innspill i arbeidsutvalget tas med i en videre bearbeiding av finansreglementet og vil
sammen med dagens finansreglement oversendes til et eksternt finansmiljø. Vi ser det som
fornuftig å samtidig få vurdert den finansielle risikoen for ny kommune og hvor vi får innspill
til hvordan å håndtere denne risikoen. Vi vil da få en helhetlig vurdering av hva som vil være
«vesentlig finansiell risiko» for den nye kommunen. Resultatet av dette arbeidet vil bli lagt
fram for Arbeidsutvalget Ørland/Bjugn før oversendelse til Fellesnemda.
Forskriften på finansområdet krever at «kommunestyret og fylkestinget skal påse at uavhengig
instans med kunnskap om finans- og gjeldsforvaltning vurderer om finansreglementet legger
rammer for en finans- og gjeldsforvaltning som er i tråd med kommunelovens regler og reglene
i denne forskrift. Vurderingen skal skje før reglementet vedtas i kommunestyret og fylkestinget».
Vi vil foreslå at Kommunerevisjonen benyttes til denne kvalitetskontrollen
Når nye Ørland nå blir en kommune får vi en relativt stor økonomi. Det er svært viktig å ha
god ledelse av finansforvaltningen i nye Ørland. Gjennom en god finansforvaltning vil vi
søke økonomiske plasseringer som er mest mulig hensiktsmessig for kommunen. Både med
tanke på å få mest mulig igjen for de plasseringene vi foretar, men også for å sikre en
forsvarlig forvaltning av en stor låneportefølje i en økonomisk virkelighet i stadig endring.
Som en effekt av "Terra-saken" fikk finansområdet en større oppmerksomhet og det kom en
ny forskrift på området som dagens kommunale reglement baserer seg på.
Finansreglementet til dagens Bjugn kommune er utarbeidet med bakgrunn i en mal utarbeidet
av NKKF (Norges kommunekasserer og kemnerforbund).

Forskriften fokuserer på
 presisering av kommunestyrets ansvar og administrasjonssjefens ansvar
 definerte rapportpunkt
 kommunens kunnskap om finansforvaltningen skal samsvare med de finansinstrumenter som benyttes
 reglementet skal kvalitetssikres av en uavhengig instans. Vi har lagt opp til at det kan
gjøres av revisjonen.
Det er tre hovedområder som behandles:
1. Lån
2. Plassering av kortsiktig likviditet.
3. Plassering av langsiktig likviditet.
Langsiktig likviditet har kommunene pr i dag ikke og reglementet er lagt opp slik at regler
for dette må utarbeides om kommunen får dette.
Både låneopptak og behandling av lån gjennom opplåningstiden behandles. Det fokuseres
på hvilke sikringsmuligheter som vi kan benytte. Det legges opp til at vi kan bruke følgende:
 Flytende rente
 Fastrente
 Rentebytteavtale

FRA – avtaler 1
Kortsiktig likviditet skal plasseres med lavest mulig risiko, høyest mulig avkastning og slik at
kommunen er mest mulig likvid. Det legger klare begrensninger på hvor midlene kan
plasseres.
Det foreslås at midlene kan plasseres i:
 Hovedbankforbindelse
 Andre banker med samme kredittrating
 Plassering i enkeltpapirer i banker / kredittinstitusjoner
 Tidsinnskudd i banker
 Plassering i enkeltpapir fra offentlige selskap inklusiv kommuner og stat
 Pengemarkeds- og kortsiktige obligasjonsfond
Rapportene, som forskriften krever kommer sammen med tertialregnskap og årsregnskap.
__________________
renteavtale (F.R.A.) - Dette er en forpliktende avtale om sikring av lånerente (eller
plasseringsrente) for en fremtidig renteperiode for et avtalt beløp. En F.R.A.- kontrakt er i
utgangspunktet standardisert med en løpetid på 3, 6 eller 12 mnd med start i mars, juni, september eller
desember. Det er imidlertid rom for individuelle tilpasninger. I det ordinære F.R.A.- markedet er det
mulig å sikre renter innenfor en 2 års – periode
1 Fremtidig
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I forhold til den opprinnelige forskriften fra 2010, kom det to større endringer i 2017.
Departementet ønsker at det skal fokuseres også på gjeldssiden av finansområdet og har
endret fra «finansforvaltning» til «finans- og gjeldsforvaltning».
Den andre endringen er en presisering og fokusering på risikoen ved å ha for mye langsiktig
finansiering på kortsiktige vilkår.
Det er punkt 7.6 pkt b som er endret fra:
«Et enkeltlån kan ikke utgjøre mer enn 25% av kommunens samlede gjeldsportefølje»
til
«Et enkeltlån kan ikke utgjøre mer enn 25% av den samlede låneporteføljen og ikke mer enn
25% av den samlede låneporteføljen kan ha låneforfall innenfor en 12 måneders periode,»
Det vil si at har vi 600 mill kr i lån så må ikke mer enn 150 mill kroner fornyes i løpet av de
neste 12 månedene.
Årsaken til at departementet har endret forskriften er at det er kommuner som i hovedsak
har basert seg på kortsiktig finansiering av langsiktige investeringer. Årsaken er at denne
finansieringen er den desidert rimeligste, men med en klar reinvesteringsrisiko.
Sertifikatlån er et lån med varighet på inntil 12 måneder. Det mest vanlige er 3 og 6
måneders sertifikater. Det vil si at lånet forfallet hver 3. / 6. måned og må fornyes/ tas opp
på nytt. Generelt sett har det ikke vært noe problem med å få fornyet lånene, men en bør
ha en likviditets-beholdning som er stor nok til å kunne håndtere manglende fornying.
Det har vært en gjennomgang av finansreglementet i/for Ørland kommunestyre og en
representant fra SpareBank1 markets orienterte om temaet for fellesnemda. Det framkom
da et ønske om en klarere definisjon av hva som ligger i vesentlig finansielle risiko og
hvordan det kan komme klart til uttrykk i reglementet og en utvidet beskrivelse av
refinansieringsrisiko.
Det var også et ønske om å vurdere andre løsninger for å sikre seg mot/dempe virkningen
av renteøkninger.
Folkehelsevurdering
Regjeringen har som utgangspunkt at folkehelsepolitikken skal videreutvikles og styrkes
innenfor eksisterende økonomiske budsjettrammer jfr. Meld. St. 19 (2014-2015)
Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter.
Administrasjonens vurdering
I proposisjonen for ny kommunelov blir «vesentlig finansiell risiko» definert som følger:
Utvalget ser det ikke som mulig på en enkel og hensiktsmessig måte å lovfeste en nærmere
grense for når det foreligger vesentligfinansiell risiko. Denne vurderingen må baseres på den
enkelte kommunes økonomiske stilling, og begrepet vesentlig finansiell risiko må forstås som et
relativt, og ikke et konstant, begrep. Utvalget peker på at vurderingen av om det foreligger
vesentlig finansiell risiko, kan rette seg både mot kommunens samlete portefølje og mot enkelte
disposisjoner.
På plasseringssiden blir følgende påpekt:
Forbudet mot å ta vesentlig finansielle risikobegrenser hvilken avkastning kommunene kan
forvente å oppnå i sin finansforvaltning. Hensikten med bestemmelsen om tilfredsstillende
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avkastning, er å markere kommunenes ansvar for å forvalte sine midler på en økonomisk
fornuftig måte, der avkastning på kommunenes midler er et bidrag til den kommunale
økonomien. Det må skilles mellom midler som skal forvaltes kortsiktig og midler som skal
forvaltes langsiktig. De midlene som utgjør kommunenes løpende likviditet, må forvaltes med
lavere risiko, slik at kommunen kan innfri sine løpende betalingsforpliktelser. For midler som kan
forvaltes i et lengre perspektiv, kan kommunen ta noe høyere risiko med sikte på å oppnå noe
høyere avkastning.
På lånesiden blir følgende presisert:
Forbudet mot å ta på seg vesentlig finansiell risiko gjelder også for gjelds-forvaltningen. Også
gjeldsforvaltningen kan innrettes slik at det oppstår risiko som må håndteres, eksempelvis som
nevnt i forbindelse med bruk av rentebytteavtaler som sikringsinstrument. Et annet eksempel er
bruk av kortsiktige lån ved finansiering av langsiktige investeringer. Dette er en løsning som
stadig flere kommuner har tatt i bruk. I praksis skjer dette ved at det tas opp lån med korte
løpetider i kapitalmarkedet (sertifikatlån) hvor lånet må refinansieres ved forfall, eksempelvis
hver sjette måned. I slike rullerende låneopptak ligger det blant annet en refinansieringsrisiko
som man ikke kan se bort fra. Kommuner som har svak likviditet og mindre rammer for
likviditetslån å trekke på, vil i mindre grad ha anledning til å benytte seg av kortsiktig
lånefinansiering enn kommuner med god likviditet. For kommuner som ikke har tilstrekkelig
likviditet eller trekkrettigheter å trekke på ved forfall, kan en betydelig eksponering mot
markedet for kortsiktige lån innebære betydelig grad av risiko.
Både i forhold til innbyggertall og inntektsnivå har vi en høy gjeldsbelastning. Det vil si at
kun mindre endringer innen finansområdet kan gi vesentlig påvirkning på driftsnivået. Det vil
derfor være en fordel å få en uavhengig vurdering av ulike aspekter innen området,
deriblant vesentlig finansielle risiko. Vi har tatt kontakt med tre selskap innen finansområdet
og jobber videre med dette.
Når det gjelder andre løsninger for å motvirke effekten av renteøkninger, er en mulig løsning
fondsavsetning, samtidig som at man reduserer innslaget av rentebytteavtaler/ fastrentelån.
Flytende rente er over tid den billigste renten, men svingninger i rentenivået slår rett inn den
kommunal driften. Dette har medført at man har benyttet rentebytteavtaler/fastrente for å
kunne ha en mer forutsigbar rente.
Det kan bygges opp fond ved at man budsjetterer med en høyere rente enn forventet rente
og så avsette differansen mellom budsjettert og betalt rente til et rentefond.
Denne metoden krever at kommunen som sådan går i balanse eller med et mindreforbruk.
Ved et merforbruk vil fondsavsetningen helt eller delvis bli strøket. Den krever også at fondet
brukes til å dekke opp renteøkninger og ikke finansiere andre formål. Ved et gradvis og kun
svakt økende rentenivå vil det bli krevende å dekke både økt rente og fondsavsetning inntil
man har et fond med akseptabel størrelse som f.eks 1% av langsiktig gjeld som vil utgjøre
18 – 20 mill kroner.
Denne løsningen vil være den antatt rimeligste, men også den mest risikofylte og vi finner
ikke å kunne anbefale den i en slik rendyrket form. Vi ser det som mer fornuftig å ha /
bygge en generell avsetning til fond som kan dekke «motbakker» av enhver art.
Vedlegg:
1 Finansreglement Bjugn kommune vedtatt 2017
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1. Finans- og gjeldsreglementets virkeområde
1.1 Hensikten med reglementet
Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finans- og gjeldsforvaltning.
Reglementet utgjør en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder, og
underliggende fullmakter/instrukser/rutiner skal hjemles i reglementet. Reglementet definerer
de avkastnings- og risikonivå som er akseptable for plassering og forvaltning av likvide
midler og midler beregnet for driftsformål, opptak av lån/gjeldsforvaltning og plassering og
forvaltning av langsiktige finansielle aktiva.

1.2 Hvem reglementet gjelder for
Reglementet gjelder for Bjugn kommune. Reglementet gjelder også for virksomhet i
kommunale foretak etter kommuneloven kapittel 11 og interkommunalt samarbeid etter
kommuneloven § 27.
I den grad disse virksomhetene har en egen finans- og gjeldsforvaltning skal denne utøves i
tråd med dette reglementet, eller i tilfellet med interkommunalt samarbeid, etter et omforent
finans- og gjeldsreglement som er godkjent av kommunestyret.

2. Hjemmel og gyldighet
2.1 Hjemmel
Dette reglementet er utarbeidet på bakgrunn av:



Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, § 52
Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning fastsatt av
KRD 9. juni 2009 (FOR 2009-06-09 nr 635).

2.2 Gyldighet



Reglementet trer i kraft fra og med 1. desember 2017. Finans- og gjeldsreglementet skal
vedtas minst én gang i hver kommunestyreperiode.
Dette reglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser som kommunestyret eller
annet politisk organ har vedtatt for Bjugn kommunes finansforvaltning.

3. Forvaltning og forvaltningstyper
I samsvar med bestemmelsene i forskriften om kommuners og fylkeskommuners finans- og
gjeldsforvaltning skal reglementet omfatte forvaltningen av alle kommunens finansielle
aktiva (plasseringer) og passiva (rentebærende gjeld). Gjennom dette finans- og gjeldsreglementet er det vedtatt målsettinger, strategier og rammer for:
 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål.
 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler
 Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva.

4. Formålet med kommunens finans- og gjeldsforvaltning
Finans- og gjeldsforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning samt
stabile og lave netto finansieringskostnader for kommunens aktiviteter innenfor definerte
risikorammer.
Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål:
 Kommunen skal til en hver tid har likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende
forpliktelser.
 Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning
innenfor definerte krav til likviditet og risiko, hensyntatt tidsperspektiv på plasseringene.
 Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til
refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader.
 Dersom kommunen har langsiktige finansielle aktiva, skal forvaltningen av disse gi en god
langsiktig avkastning til akseptabel risiko som over tid skal bidra til å gi kommunens
innbyggere et best mulig tjenestetilbud

5. Generelle rammer og begrensninger









Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelse av dette finans- og gjeldsreglement, ta
stilling til hva som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansielle risiko, jfr.
kommunelovens §52.
Reglementet skal baseres på kommunens egen kunnskap om finansielle markeder og
instrumenter.
Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finans- og
gjeldsforvaltningen, herunder hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva. Det
påligger rådmannen en selvstendig plikt til å utrede og legge frem saker for
kommunestyret som anses som prinsipielle.
Rådmannen skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer og
begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen
utøves forsvarlig i forhold til de risikoer kommunen er eksponert for.
Det tilligger rådmannen å inngå avtaler i overensstemmelse med dette reglementet.
Det tilligger rådmannen med hjemmel i dette finans- og gjeldsreglement, å utarbeide
nødvendige fullmakter/instrukser/rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i
overensstemmelse med kommunens overordnede økonomibestemmelser.
Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom
dette reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning.

Kommunen kan i sin finans- og gjeldsforvaltning benytte seg av andre finansielle
instrumenter, såkalte avledede instrumenter/derivater. Slike instrumenter skal være konkret
angitt under de enkelte forvaltningsformer og må benyttes innenfor risikorammene for
underliggende aktiva eller gjeld og skal inngå ved beregning av finansiell risiko.
Plassering av Bjugn kommunes midler i verdipapirer, skal skje iht. etiske kriterier. Kriteriene
er beskrevet under plassering av langsiktige finansielle aktiva, pkt 8.3. Så langt det er
praktisk mulig skal disse etiske kriterier også gjelde for plasseringer i verdipapirfond.

Konkrete rammer for forvaltning av henholdsvis kommunens midler til driftsformål (inkl.
ledig likviditet), gjeldsporteføljen og langsiktige finansielle aktiva omtales i fortsettelsen hver
for seg.

6. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
Kommunens midler til driftsformål (herunder ledig likviditet) kan plasseres i bankinnskudd,
pengemarkedsfond, obligasjonsfond med gjennomsnittlig gjenstående løpetid på under ett år
og rentebærende verdipapirer med kort løpetid. Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner
(NOK).
Kommunen kan inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behov for banktjenester. Ved
valg av hovedbankforbindelse stilles det krav om minimum internasjonal kredittrating Aeller tilsvarende kredittvurdering. Det kan gjøres avtale om trekkrettighet.
Kommunens driftslikviditet skal plasseres i kommunens hovedbank, eventuelt supplert med
innskudd i andre større spare- eller forretningsbanker med tilsvarende eller bedre kreditrating.
Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, utover hva som trengs til dekning
av kommunens løpende forpliktelser, fratrukket estimerte innbetalinger, de nærmeste 3
måneder, kan plasseres etter følgende retningslinjer:

6.1. Innskudd i bank
For bankinnskudd gjelder følgende begrensninger:
a) Tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn 6 måneder
b) Et enkelt innskudd med tidsbinding kan ikke utgjøre mer enn NOK 5 mill kroner

6.2. Andeler i rentefond (pengemarkedsfond og obligasjonsfond)
For plassering i rentefond gjelder følgende:
a) Midler kan kun plasseres i fond forvaltet av anerkjent selskap med bred
verdipapirforvaltning.
b) Det skal kun plasseres i fond med rentefølsomhet kortere enn 12 måneder.
c) Fondet kan kun investere i papirer der utstederen eller papiret selv har en rating på
minimum BBB- (Investment Grade)
d) Ansvarlig lån fra finans kan kun utgjøre inntil 15% av porteføljen og
finansinstitusjonene skal ha en rating på minimum BBB+
e) Det skal ikke være begrensninger på uttaksretten i fondene som benyttes, og midlene
skal alltid være tilgjengelige på få dager.
f) Samlet gjennomsnittlig løpetid for kreditten (kredittdurasjonen) i et enkelt
pengemarkedsfond skal ikke overstige 2,5 år.

6.3. Direkte eie av verdipapirer
For direkte plassering i rentebærende papirer gjelder følgende:
a) Det skal kun plasseres i rentebærende papirer med kortere løpetid enn 6 måneder til
endelig forfall.

b) Ingen enkeltpapirer skal ha lavere kredittrating enn BBB på investeringstidspunktet,
eller vurdert av forvalter til å ha minimum tilsvarende kredittkvalitet.
c) Papirene kan ha inntil 20 % BIS-vekt, og kan bestå av:
- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av den norske stat.
- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av norske statsforetak.
- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av norske kommuner eller
fylkeskommuner.
- Rentebærende papirer, i form av ”senior” sertifikat – og obligasjonslån, utstedt
eller garantert av norske banker eller kredittinstitusjoner.
d) Det kan ikke plasseres midler direkte i ansvarlige lånekapital, fondsobligasjoner,
grunnfondsbevis/egenkapitalbevis, industriobligasjoner eller aksjer.
e) Ingen enkeltplassering i rentebærende papirer kan utgjøre mer enn kr 5,0 mill. kroner
Unntatt fra denne begrensningen er plasseringer i statspapirer.

6.4. Felles plasseringsbegrensninger




Kommunens samlete innskudd i bank/kredittinstitusjon (inkl. direkte eie av
verdipapirer utstedt eller garantert av institusjonen) skal ikke overstige 4 % av
institusjonens forvaltningskapital
Kommunens eierandel i et rentefond skal ikke overstige 5 % av fondets
forvaltningskapital.
Kommunen kan ikke plassere mer enn 15 % av sin ledige likviditet og andre midler
beregnet for driftsformål i ett enkelt rentefond.

6.5. Rapportering
Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august, legge
frem rapporter for kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og
andre midler beregnet for driftsformål. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge frem
en rapport for kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av
året.
Rapportene kan ta utgangspunkt i følgende tabell (rapporten skal uansett dekke forskriftens
krav):

31.12.201x-1
Mill %
NOK
Innskudd hos
hovedbankforbindelse
Andelskapital i rentefond
Fond 1
Fond 2
Andelskapital i obligasjonsfond
Fond 1
Fond 2
Innskudd i andre banker
Direkte eie av verdipapirer

30.04.201x
Mill %
NOK

31.08.201x
Mill %
NOK

31.12.201x
Mill %
NOK

Samlet kortsiktig likviditet
Avkastning siden 31.12.201x-1
Bekreftelse på at alle
plasseringer i pm fond er i
overensstemmelse med finansog gjeldsreglementet
Bekreftelse på
enkelteksponering ≤ 4 % av
forvaltningskapital
Bekreftelse på fondseksponering
≤ 5 % av forvaltningskapital
Bekreftelse på fondsplassering ≤
15 % av ledige likviditet
Løpetid enkeltpapir under 6 mnd
Største tidsinnskudd
Største enkeltpapirplassering

100
%

NOK mill
NOK mill

100
%

NOK mill
NOK mill

100
%

100
%

NOK mill
NOK mill

NOK mill
NOK mill

Rapporten skal i tillegg angi følgende:




Rådmannens kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/avkastning,
vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering.
Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og
risikorammene i finans- og gjeldsreglementet.
Rådmannens beskrivelse og vurdering av av aktivasammensetning, verdiberegninger,
avkastning og risiko i tillegg til eventuelt oppståtte avvik og markedsbetingelser sett i
sammenheng med egne oppnådde betingelser

7. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige
finansieringsavtaler
7.1. Vedtak om opptak av lån
Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slik vedtak skal som
minimum angi:

Lånebeløp
Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal det gjennomføres låneopptak, herunder
godkjenning av lånevilkår, og for øvrig forvaltning av kommunens innlån etter de
retningslinjer som framgår av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i
Kommunelovens § 50 om låneopptak.
Rådmannen har fullmakt til å avgjøre avdragstidens lengde.
Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld.

7.2. Valg av låneinstrumenter
Det kan kun tas opp lån i norske kroner.

Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner, samt i livselskaper.
Det er også adgang til å legge ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Lån kan tas opp
som åpne serier (rammelån) og uten avdrag (bulletlån).
Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing.

7.3. Tidspunkt for låneopptak
Låneopptakene skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett,
forventninger om fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold.

7.4. Konkurrerende tilbud
Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Gjeldende regler for
offentlige anskaffelser skal følges. Det kan gjøres unntak fra denne reglen for situasjoner
hvor kommunen velger å legge ut sertifikat- eller obligasjonslån gjennom å gi en
tilrettelegger et eksklusivt mandat. Prinsippet kan også fravikes ved låneopptak i statsbank
(f.eks etableringslån i Husbanken).

7.5. Valg av rentebindingsperiode – bruk av sikringsinstrumenter
Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i
forhold til oppfatninger om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå gitt
et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader.
Forvaltningen skal legges opp i henhold til følgende;
a) Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/forfall
b) Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på
samlet rentebærende gjeld skal til en hver tid være mellom 1 og 7 år.
c) Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente (rentebindig kortere enn ett
år), minimum 1/3 skal ha fast rente, mens 1/3 skal vurderes ut i fra
markedssituasjonen.
d) Andelen av gjeldsporteføljen som har fast rente bør fordeles i 1 til 7 års segmentet på
en slik måte at kommunen får lavest mulig refinansieringsrisiko.
e) I en normalsituasjon og som en benchmark skal den samlete gjeldsporteføljens
vektede renteløpetid være 3- 5 år.
For å oppnå ønsket rentebinding, gis det anledning til å ta i bruk framtidige renteavtaler
(FRA) og rentebytteavtaler (SWAP). Rentesikringsinstrumentene kan benyttes i den hensikt
å endre renteeksponeringen for kommunens lånegjeld. Forutsetninger for å gå inn i slike
kontrakter skal være at en totalvurdering av renteforventninger og risikoprofil på et gitt
tidspunkt, tilsier at slik endring er ønskelig.
Det er ikke tillatt å løsrive derivathandelen fra den øvrige finansforvaltningen, og
beregninger under punkt b) skal inkludere FRA- og SWAP-kontrakter. Hensikten bak hver
derivatkontrakt skal dokumenteres, og kontraktene skal knyttes til underliggende lån eller
låneportefølje. Det skal kun benyttes større banker med bred dokumentert erfaring innenfor
dette området, som motpart ved slike kontrakter.

7.6. Størrelse på enkeltlån – spredning av låneopptak
Forvaltningen legges opp i henhold til følgende;
a) Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, dog slik at refinansieringsrisikoen
ved ordinære låneforfall begrenses.
b) Et enkeltlån kan ikke utgjøre mer enn 25 % av kommunens samlete gjeldsportefølje
og ikke mer enn 25% av den samlede låneporteføljen kan ha låneforfall innenfor en
rullerende 12 måneders periode
c) Under ellers like forhold vil det være formålstjenlig at kommunen fordeler
låneopptakene på flere långivere.

7.7. Rapportering
Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august
rapportere på status for gjeldsforvaltningen. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang
rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved
utgangen av året.
Rapportene kan ta utgangspunkt i følgende tabell (men skal uansett dekke forskriftens krav):
31.12.201x-1
Mill %
Dur
NO
.
K
Lån med pt rente
Lån med NIBOR
basert rente
Lån med fast
rente
Rentebytteavtaler
:
Avtaler med
mottatte renter
Avtaler med
avgitte renter
Finansielle
leasing
Samlet
langsiktig gjeld
Effektiv
rentekostnad
siden
31.12.201x-1
Avkastning
(kostnad)
benchmark
(ST4X)

30.04.201x
Mill %
Dur
NO
.
K

31.08.201x
Mill %
Dur
NO
.
K

31.12.201x
Mill %
Dur
NO
.
K

10
0
%

10
0
%

10
0
%

+

10
0
%

Antall løpende
enkeltlån
Største enkeltlån
Verdien av lån
som forfaller og
må refinansieres
innen 12
måneder

NOK mill

NOK mill

NOK mill

NOK mill

For gjeldsforvaltningen skal det i tillegg rapporteres om følgende:






Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) i forrige tertial
Gjorte FRA´er og SWAP kontrakter i forrige tertial
Refinansiering av eldre lån i forrige tertial
Rådmannens kommentarer knyttet til endring i risikoeksponering, gjenværende
rentebinding og rentebetingelser i forhold til kommunens økonomiske situasjon og
situasjonen i lånemarkedet, samt forestående finansierings-/refinansieringsbehov
Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og
risikorammene i finans- og gjeldsreglementet.

8. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva
8.1 Formål
Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva har som formål å sikre en langsiktig
avkastning som kan bidra til å gi innbyggerne i Bjugn kommune et godt tjenestetilbud. Det
styres etter en rullerende investeringshorisont på 5 år, samtidig som en søker en rimelig årlig
bokført avkastning.

8.2 Investeringsrammer
Bjugn kommune har ikke rammer for plassering av langsiktige finansielle aktiva.
Dersom kommunen på et fremtidig tidspunkt har til hensikt å etablere forvaltning av
langsiktige finansielle aktiva, vil dette finans- og gjeldsreglement bli oppjustert med
nødvendige og tilstrekkelige rammer og retningslinjer for slik forvaltning. Det endrete
finans- og gjeldsforvaltningsreglement vil bli vedtatt av kommunestyret før oppstart av
forvaltning av langsiktige finansielle aktiva.

8.3 Etiske retningslinjer
De etiske retningslinjene som til enhver tid er gjeldende for Statens Pensjonsfond Utland,
skal være retningsgivende for Bjugn kommunes etiske håndtering av kapitalforvaltningen.
Disse retningslinjene innebærer blant annet at selskaper som produserer særlig inhumane
våpen skal utelukkes fra porteføljen. Videre skal selskaper utelukkes dersom det er åpenbar
uakseptabel risiko for at kommunen gjennom sine investeringer medvirker til:




Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter, som for eksempel drap,
tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, utnyttelse og annen utbytting av barn
Alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, alvorlig
miljøskade, grov korrupsjon og andre særlige grove brudd på grunnleggende etiske
normer

Bjugn kommune vil påse at samarbeidende forvaltere er informert om både
forvaltningsrammer og etiske retningslinjer i kommunens Reglement for finans- og
gjeldsforvaltning. Det er Bjugn kommunes mål at kapital ikke plasseres i selskaper med en
uakseptabel etisk profil, og at det derfor velges forvaltere som hensyntar de etiske sidene ved
utvelgelsen av sine investeringer.
Dersom kommunen blir gjort oppmerksom på at det hos en forvalter er plasseringer i
selskaper med en uakseptabel etisk profil, skal dette tas opp til diskusjon med forvalteren
med sikte på at nevnte plasseringer gjort av forvalteren, opphører, eller at kommunen trekker
seg ut av det aktuelle produkt hos forvalteren.

9. Konstatering av avvik og vurdering og kvalitetssikring av finansiell
risiko
9.1 Konstatering av avvik
Ved konstatering av avvik mellom faktisk finansforvaltning og finans- og gjeldsreglementets
rammer, skal slikt avvik umiddelbart lukkes. Avviket slik det har fremstått, og eventuelt
økonomisk konsekvens av avviket skal rapporteres til kommunestyret ved neste ordinære
finansrapportering sammen med forslag til rutineendringer som vil redusere sannsynligheten
for slikt avvik i fremtiden.
9.2 Risikovurderinger
Det skal til hver rapportering til kommunestyret gjøres følgende atskilte risikovurderinger:


Renterisikoen for plasseringer av ledig likviditet og andre midler beregnet for
driftsformål og gjeldsporteføljen sett i sammenheng,
 En ”netto” gjeldsbetraktning som viser kommunens regnskapsmessige
renterisiko angitt i NOK ved en 1 %-andel generell endring i rentekurven.

9.3 Kvalitetssikring
Finans- og gjeldsforskriften pålegger kommunestyret å la uavhengig kompetanse vurdere om
finans- og gjeldsreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med
kommunelovens regler og reglene i finans- og gjeldsforskriften. I tillegg skal uavhengig
kompetanse vurdere rutinene for vurdering og håndtering av finansiell risiko, og rutiner for å
avdekke avvik fra finans- og gjeldsreglementet.
Rådmannen pålegges ansvar for at slike eksterne vurderinger innhentes.
Kvalitetssikring av finans- og gjeldsreglementet skal finne sted ved hver endring av
reglementet, og før kommunestyret vedtar nytt, endret finansreglement. I denne
sammenheng skal det også rapporteres på utført kvalitetssikring av rutinene.
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HÅNDTERING AV EIERSKAP OG INTERKOMMUNALE SELSKAP
Innstilling fra Arbeidsutvalget Ørland/Bjugn
Arbeidsutvalget Ø/B tar prosjektleders innstilling til etterretning.
 «Nye Ørland kommune viderefører de interkommunale samarbeidene som Ørland og
Bjugn kommune er engasjert i der andre kommuner inngår
 Nye Ørland kommune overtar aksjer, andeler og medlemskap i de selskapene som
Ørland og/eller Bjugn kommune er eier/deltaker/medlem i
 Prosjektleder varsler aktuelle selskap og samarbeid, og starter en prosess for a sikre at
formaliteter blir ivaretatt slik at eierskap, medlemskap, rettigheter og ansvar overføres
fra Ørland og Bjugn kommuner til Nye Ørland kommune på sammenslåingstidspunktet,
1. januar 2020»
Prosjektleders innstilling
 Nye Ørland kommune viderefører de interkommunale samarbeidene som Ørland og
Bjugn kommune er engasjert i der andre kommuner inngår.
 Nye Ørland kommune overtar aksjer, andeler og medlemskap i de selskapene som
Ørland og/eller Bjugn kommune er eier/deltaker/medlem i.


Prosjektleder varsler aktuelle selskap og samarbeid, og starter en prosess for å sikre
at formaliteter blir ivaretatt slik at eierskap, medlemskap, rettigheter og ansvar
overføres fra Ørland og Bjugn kommuner til Nye Ørland kommune på
sammenslåingstidspunktet, 1. januar 2020.

Sakens bakgrunn og innhold
Mange av Ørland og Bjugn kommuners tjenester ivaretas av interkommunale samarbeid, og
kommunene har interesser i en lang rekke interkommunale selskap, aksjeselskap og
samvirkeforetak. I arbeidet fram mot kommunesammenslåingen er det avgjørende å ha
oversikt over de problemstillingene som reises for kommunenes interesser i slike samarbeid
og selskap.
Formålet med denne saken er å legge til rette for en ryddig og forutsigbar prosess frem mot
kommunesammenslåingen, som sikrer at Nye Ørland kan ivareta de av sine rettigheter og
forpliktelser som ligger i interkommunale samarbeid og selskap på en god måte, og at
etableringen av den nye kommunen ikke skaper unødige problemer for samarbeidene eller
selskapene.

I notatet «Eierskap og interkommunale samarbeid», som er vedlagt saken, redegjøres for de
juridiske rammene for håndtering av samarbeid, medlemskap og eierskap i de ulike
samarbeidsformene og selskapsformene i en kommunesammenslåing. Det såkalte
kontinuitetsprinsippet medfører at den nye kommunen overtar rettigheter og plikter i
interkommunale selskap og aksjeselskap fra de kommunene som blir slått sammen. Det
samme kan etter alt å dømme legges til grunn for medlemskap i samvirkeforetak. For
vertskommunesamarbeid, består endringsprosessen kun i at Nye Ørland må varsle
vertskommunen om endringen.
Det finnes i liten grad tidsfrister i lovgivningen for når det bør varsles om at to eierkommuner
slår seg sammen, og de fleste samarbeidene og selskapene er allerede godt kjent med at
det kommer kommunesammenslåinger blant eierkommunene. For særlig IKS ligger det en
relativt omstendelig prosess til grunn for å endre deltakerkommuner, fordi det krever en
endring i selskapsavtalen som deretter må vedtas på nytt av samtlige deltakerkommuners
kommunestyrer. For å sikre en forutsigbar og ryddig prosess bør derfor Nye Ørland sende
varsel om endring til aktuelle selskaper og samarbeid innen 6 mnd. før
kommunesammenslåingstidspunktet.
Administrasjonens vurdering
Prosjektleder viser til sakens bakgrunn og innhold, og notatet «Eierskap og interkommunale
samarbeid».
Ørland og Bjugn er i en gunstig situasjon, fordi kommunene i all hovedsak er engasjert i de
samme samarbeidene og selskapene. Det gjør prosessen med håndtering av samarbeid og
selskap langt enklere enn om kommunene for eksempel deltok i hvert sitt
barnevernssamarbeid eller brukte hver sin revisor. Med utgangspunkt i denne situasjonen er
Prosjektleders vurdering at den nye kommunen i størst mulig grad viderefører de
samarbeidene og eierskapene som Ørland og Bjugn kommuner per i dag er del av. Nye
Ørland er inne i en perioden med mange endringer som organisasjonen nå skal tilpasse seg.
Prosjektleders vurdering er at samarbeid begge kommunene i utgangspunktet ikke har
utfordret selv videreføres, og at eventuelle endringer vurderes løpende i årene framover og
på bakgrunn av opplevd endringsbehov.
Vedlegg:
1 Notat - Eierskap og interkommunale selskap
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Notat – Eierskap og interkommunale
samarbeid
Innledning
Dette notatet danner grunnlag for å avgjøre hvordan Nye Ørland kommune skal håndtere
eksisterende interkommunale samarbeidsordninger og eierskap som Ørland og Bjugn kommuner er
involvert i fram mot kommunesammenslåingen. Formålet er å sørge for at Nye Ørland får ivaretatt
rettigheter og forpliktelser i interkommunale samarbeid og selskap på en god måte, og at
etableringen av den nye kommunen ikke skaper unødige problemer for samarbeidene eller
selskapene.
Et viktig spørsmål er i hvilken grad Nye Ørland skal videreføre eksisterende samarbeid og eierskap
fra Ørland og Bjugn, eller om det skal søkes etter andre alternativer for å håndtere de oppgavene
som i dag ligger i disse samarbeidene og selskapene. Aktuelle alternativer er å håndtere tjenester
og oppgaver i egenregi (ansette folk og løse oppgaver i kommunen), kjøpe tjenester i markedet eller
å søke etter andre samarbeid enn de eksisterende.
Dersom Ørland og Bjugn var involvert i ulike samarbeid eller selskap innenfor samme tjeneste, ville
det ha vært nødvendig å gjennomføre prosesser for å avklare hvilket av dem den nye kommunen
ev. skulle videreføre. Dette er imidlertid ikke tilfellet. For de aller fleste selskapene Ørland eller Bjugn
er eier eller deltaker i, er begge kommunene eier eller deltaker.
Det er etablert en rekke interkommunale samarbeidsordninger for Fosenkommunene, og både
Ørland og Bjugn deltar i disse. En del av samarbeidene er etablert som egne interkommunale
selskaper, mens de øvrige samarbeidene er etablert som vertskommunesamarbeid gjennom Fosen
Regionråd. Dette er et samarbeid mellom kommunene Osen, Roan, Indre Fosen, Åfjord, Ørland og
Bjugn der kommunene er vertskommune for ulike samarbeid. Bjugn er vertskommune for Fosen
Regnskap, mens Ørland er vertskommune for legevakt og distriktsmedisinsk senter som er
organisert i Fosen Helse IKS. Det er også etablert noen samarbeidsordninger kun for Ørland og
Bjugn. I tillegg er Ørland og Bjugn deltakere i noen interkommunale selskap med større nedslagsfelt
enn Fosen, de er medlemmer i noen samvirkeforetak og eier aksjer i en rekke aksjeselskap.
Prosjektleder mener at det ikke bør prioriteres å gjøre noen større vurdering av alternativer for
løsning av de oppgavene som i dag ligger i samarbeid og selskap som Ørland og/eller Bjugn er
engasjert i fram mot kommunesammenslåingen. Dersom det skulle være behov for evaluering eller
vurdering av Nye Ørlands engasjement i enkelte samarbeid eller selskap, er det ikke noe i veien for
at slike vurderinger gjennomføres i tiden etter kommunesammenslåingen. Etter Prosjektleders syn
er det ingen slike vurderinger som haster så mye at de bør prioriteres i denne fasen. Prosjektleder
anbefaler derfor at eksisterende samarbeid og eierskap i størst mulig grad videreføres til den nye
kommunen. Dette kan naturlig nok endre seg dersom nye opplysninger setter ordninger i et nytt lys.
Prosjektleder vil derfor også komme tilbake til fellesnemda, dersom forhold skulle tilsi at man bør
vurdere eksisterende strukturer på nytt, også før 01.01.2020.

Juridiske rammer for endring av eierforhold/medlemskap ved
kommunesammenslåing
Her presenteres juridiske rammene innenfor lovgivningen for de ulike selskapsformene og
samarbeidsformene for håndtering av en situasjon der to kommuner som er eier eller
medlem/deltaker i samme selskap eller samarbeid slår seg sammen.
Vertskommunesamarbeid
I vertskommunesamarbeid har den enkelte samarbeidskommunen et direkte avtaleforhold til
vertskommunen. Dette fører i utgangspunktet til at Ørland og Bjugn ikke trenger samtykke fra de
andre kommunene som benytter den samme vertskommunen for å endre sitt forhold til den enkelte
vertskommune. Så lenge endring i avtaleforholdet blir varslet vertskommunen innen rimelig tid,
holder det at endringsprosessen går mellom vertskommunen og den samarbeidende kommunen.
De vertskommunesamarbeidene som Ørland og Bjugn er involvert i er imidlertid knyttet til
samarbeidet gjennom Fosen Regionråd. Endringer i tilknytningen til et vertskommunesamarbeid
organisert gjennom Fosen Regionråd kan derfor også påvirke de øvrige kommunene i samarbeidet,
siden alle kommunene er involvert i de samme vertskommunesamarbeidene.
Dersom en kommune ønsker å tre ut av et vertskommunesamarbeid, er utgangspunktet etter
kommuneloven at oppsigelse kan leveres med ett års varsel. Ved kommunesammenslåinger
medfører regelen i inndelingslova § 16 at fristen forkortes til 6 mnd. Kommunene kan avtale kortere
frist, eller enes om å oppløse samarbeidet med øyeblikkelig virkning.
Kommuneloven har ikke regler om frister for endring av avtaleparter, altså dersom to kommuner skal
slå seg sammen, men fortsatt være med i det aktuelle samarbeidet. For at dette skal skje på en
ryddig måte, bør vertskommunene og de andre kommunene i samarbeidet uansett varsles i god tid.
I tilfeller der Ørland eller Bjugn selv er vertskommune for interkommunalt samarbeid, må kommunen
vurdere hvor disse tjenestene skal plasseres geografisk og organisatorisk. Per i dag er Bjugn
kommune vertskommune for Fosen regnskap, mens Ørland er vertskommune for Fosen Helse IKS.
Plassering av Fosen regnskap bør følge retningslinjene for øvrig geografisk og organisatorisk
plassering i Nye Ørland.
Interkommunale selskaper (IKS)
Når to kommuner som begge er eiere i samme IKS slår seg sammen, vil det etter IKS-loven
vurderes som et eierskifte etter iksl. § 26. «Eierskiftet» skjer ved at den nye kommunen overtar
rettigheter og forpliktelser fra de kommunene som inngår i den nye kommunen. At
eierandeler/deltakerandeler og rettigheter kan overføres følger av kontinuitetsprinsippet, som sier at
all kommunal virksomhet skal fortsette i den nye virksomheten. Det følger også av alminnelig
kontraktsrett.
Dette betyr at Nye Ørland kommune kan overta eierandelene i interkommunale selskaper (IKS) fra
Ørland og Bjugn ved sammenslåingen, og fortsette som deltager i disse selskapene. Det er uklart
om det formelt sett kreves samtykke fra øvrige eiere for å gjennomføre eierskiftet (jf. «Selskaper og
kommunereform» (KS Bedrift, 2016)). Dette antas ikke å medføre noe praktisk problem.
Når kommuner som er deltakere i et IKS slår seg sammen, må selskapsavtalen endres. Det skyldes
at IKS-loven krever at selskapsavtalen skal angi navn på alle eiere, og eierbrøken. Når Ørland og
Bjugn kommune slår seg sammen og overtar eierskapet fra de gamle kommunene, vil begge deler
endres. Dette krever en endring i selskapsavtalene, som forutsetter vedtak i kommunestyret i
samtlige deltakerkommuner. For noen av IKS-ene vil det være flere kommunesammenslåinger blant
deltakerkommunene på samme tid, slik at dette samordnes til én felles endring i selskapsavtalene.

IKS-loven har ikke regler om frister for varsling av forhold som medfører endring av selskapsavtalen,
men på grunn av at endring i selskapsavtalen for IKS krever vedtak i samtlige deltakerkommuners
kommunestyrer, må endringene (kommunesammenslåingen) varsles i god tid.
Dersom deltakerforholdet i et av IKS-ene ikke skal videreføres, men sies opp, innebærer
inndelingslovens regler at det må skje senest 6 mnd. før sammenslåingstidspunktet, jf.
inndelingslovens § 16, jf. iksl § 30.
Når Nye Ørland kommune tar over eierandelene til Ørland og Bjugn kommuner, kan dette i noen
tilfeller føre til en endring i den nye kommunens innflytelse i selskapet. Et eksempel er Fosen brannog redningstjeneste der Ørland og Bjugn eier 30 prosent hver av selskapet. Når Nye Ørland
kommune tar over dette eierskapet, vil den nye kommunen får aksjemajoritet i selskapet. En endring
i den enkelte kommunes innflytelse i selskapet kan få konsekvenser for de øvrige eierkommunene.
Nye Ørland må vurdere hvilke konsekvenser det vil ha for samarbeidet i de interkommunale
selskapene at den nye kommunen overtar eierskapet fra Ørland og Bjugn ved
kommunesammenslåingen.
Aksjeselskaper
Utgangspunktet for aksjeselskaper er at den nye, sammenslåtte kommunen vil overta aksjer som de
to tidligere kommunene var eier av. Dette følger av det omtalte kontinuitetsprinsippet. Aksjelovens
regler om forkjøpsrett for andre aksjonærer og krav om samtykke fra andre aksjonærer gjelder ikke
når kommuner slår seg sammen, og medfører dermed ingen utfordringer i slike tilfeller, jf.
inndelingslova § 16 b.
Normalt vil det ikke være behov for endring av vedtektene i aksjer som følge av at to av eierne slår
seg sammen. Det skyldes at vedtektene i et aksjeselskap som regel er kortfattet, og utformet
nettopp med tanke på at det skal være kurant å skifte eier. Derfor inneholder de som regel ikke navn
på eierne osv., som for selskapsavtalen til interkommunale selskap. Det må likevel gjøres en
konkret vurdering av om vedtektene i det enkelte aksjeselskap er utformet på en sånn måte at de
må endres.
Også for aksjeselskap kan sammenslåingen medføre en annen maktfordeling blant eierne, fordi Nye
Ørland blir en større eier enn hva de gamle kommunene er.
Også aksjeselskaper må varsles om kommunesammenslåingen og at aksjene overføres til den nye
kommunen. Aksjelovens regel er at den som kjøper aksjer i et selskap «straks» etter kjøpet skal
varsle selskapet. Tilsvarende bør Nye Ørland varsle aksjeselskapene om at den nye kommunen
overtar aksjene.
Andre selskapsformer
Ørland kommune er medlem i to samvirkeforetak. I tillegg er Ørland og Bjugn fra 1.1.2019 medlem i
Revisjon Midt-Norge SA, etter at Fosen kommunerevisjon IKS ble oppløst fra samme tid. Et
samvirkeforetak opprettes for å fremme medlemmenes økonomiske interesser, enten som
konsumenter, leverandører eller lignende. I et samvirkeforetak har ingen av medlemmene
økonomisk ansvar for virksomheten.
Samvirkeforetak skiller seg prinsipielt sett fra IKS og AS ved at kontinuitetsprinsippet ikke i
utgangspunktet medfører at en kommune kan overta interessene til de tidligere kommunene uten
videre. Medlemskap i et samvirkeforetak forutsetter søknad til styret, og et medlemskapet er ikke
«omsettelig» på samme måte som aksjer i et AS.
Samvirkeforetaksloven bygger derimot på at alle som kan få sine interesser ivaretatt gjennom
formålet i samvirket, har rett til medlemskap. Det skal med andre ord mye til å nekte noen
medlemskap i et foretak. På grunn av dette har KS advokatene i utredningen «Selskaper og

kommunereform» (KS Bedrift, 2016) lagt til grunn at en ny kommune som kan få sine interesser
ivaretatt gjennom formålet i samvirket, vil ha rett til å få overført medlemskapet fra de tidligere
kommunene, med mindre det foreligger begrensninger i vedtektene. Såfremt ikke vedtektene til de
aktuelle samvirkeforetakene sier noe annet, kan det dermed legges til grunn at også medlemskap i
samvirkeforetakene kan overføres til Nye Ørland kommune.
Det fremstår som uklart om overføring av medlemskap formelt sett forutsetter ny søknad til styret i
samvirkeforetakene. Dette bør Nye Ørland avklare med de aktuelle foretakene. Dette er uansett å
regne som en formalitet.
Ørland og Bjugn har i tillegg interesser i Krisesenteret for Orkdal og omegn. Denne virksomheten er
ikke underlagt noen konkret virksomhetslovgivning, med regler for eierskifte osv.

Oversikt over samarbeid og eierskap
Tabell 1 Dagens interkommunale samarbeid i Ørland og Bjugn - Vertskommunesamarbeid
Samarbeid
Fosen regionråd

Fosen barnevernstjeneste
Fosen IKT
Fosen inkasso
Fosen lønn
Fosen regnskap
Kemnerkontoret i Fosen
Landbrukskontoret
Ørland/Bjugn

Juridisk org.
Ikke etablert som
et formelt
interkommunalt
samarbeid, men
etablert med
styre bestående
av ordførerne i
hver av
samarbeidskom
munene
Vertskommune
§28-1
Vertskommune
§28-1
Vertskommune
§28-1
Vertskommune
§28-1
Vertskommune
§28-1
Vertskommune
§28-1
Vertskommune
§28-1

Samarbeidede kommuner
Osen, Roan, Åfjord, Indre Fosen,
Bjugn, og Ørland

Vertskommune
Åfjord

Osen, Roan, Åfjord, Indre Fosen,
Bjugn, og Ørland
Osen, Roan, Åfjord, Indre Fosen,
Bjugn, og Ørland
Osen, Roan, Åfjord, Indre Fosen,
Bjugn, og Ørland
Osen, Roan, Åfjord, Indre Fosen,
Bjugn, og Ørland
Osen, Roan, Åfjord, Indre Fosen,
Bjugn, og Ørland
Osen, Roan, Åfjord, Indre Fosen,
Bjugn, og Ørland
Ørland og Bjugn

Indre Fosen
Indre Fosen
Indre Fosen
Åfjord
Bjugn
Indre Fosen
Ørland

Tabell 2 Dagens interkommunale samarbeid i Ørland og Bjugn – Interkommunale selskaper - IKS
Selskap
Fosen Kontrollutv.
sekretariat IKS
Fosen Brann og
redningstjeneste IKS
Fosen Renovasjon IKS

Juridisk org.
IKS
IKS

Samarbeidede kommuner
Osen, Roan, Åfjord, Indre Fosen,
Bjugn, og Ørland
Bjugn, Ørland, Åfjord og Roan

IKS

Ørland, Bjugn, Indre Fosen og Åfjord

Fosen helse IKS

IKS

IKA-Trøndelag IKS
(Interkommunal arkiv)
Barset Felleskommunale
vannverk IKS
Ørland og Bjugn PPT IKS

IKS

Roan, Åfjord, Indre Fosen, Bjugn, og
Ørland
Ørland og Bjugn m.fl.

IKS

Ørland og Bjugn

IKS

Ørland og Bjugn

Fosen Kommunerevisjon IKS

IKS

Avviklet fra 31.12.2018

Eierandel
Ørland - 15,5 %
Bjugn - 15 %
Ørland - 30 %
Bjugn - 30 %
Ørland - 26 %
Bjugn - 23 %
Ørland - 22,72 %
Bjugn - 22,72 %
Ørland - 2,12 %
Bjugn - 2,07 %
Ørland - 50 %
Bjugn - 50 %
Ørland - 50 %
Bjugn - 50 %
-

Tabell 3 Eierskap og samarbeid i andre selskaper i Ørland og Bjugn – Aksjeselskaper
Selskap
Fosenvegene Ei tim'
te' by'n AS

Juridisk org.
AS

Fosenkraft AS

AS

Samarbeidede kommuner
Ørland, Bjugn, Indre Fosen,
Agdenes, Trøndelag
fylkeskommune, Osen, Roan, samt
noen få private selskaper
Ørland og Bjugn m.fl.

Eierandel
Ørland - 7,35 %
Bjugn - 7,35 %
Ørland - 40 %
Bjugn - 40 %

TrønderEnergi AS

AS

Ørland og Bjugn m.fl.

Sava AS

AS

Ørland og Bjugn m.fl.

Brekstad
gjestebrygge AS
OI: Trøndersk mat og
drikke AS
Kystnorge AS
Ørland Hotell AS
Kopparn Utvikling AS
Strandkanten
Eiendom AS
Waade Eiendom AS

AS

Ørland m.fl.

Ørland - 2,8 %
Bjugn - 5,15 %
Ørland - 50 %
Bjugn - 50 %
Ørland - 20 %

AS

Ørland m.fl.

Ørland - 0,4 %

AS
AS
AS
AS

Ørland m.fl.
Ørland m.fl.

Ørland - 4,1 %
Ørland - 3,9 %
Bjugn - 100 %
Bjugn - 14,2 %

Bjugn m.fl.

AS

Bjugn - 100 %

Tabell 4 Eierskap og samarbeid i andre selskaper i Ørland og Bjugn – Andre selskapsformer
Selskap
Revisjon Midt-Norge
SA
Biblioteksentralen AL
Fosen Kornsilo BA
Krisesenteret for
Orkdal og omegn

Juridisk org.
Samvirke

Samarbeidede kommuner
Ørland og Bjugn m.fl.

Samvirke
Samvirke
Forening/ Lag/
Innretning

Ørland m.fl.
Ørland m.fl
Ørland og Bjugn m.fl

Kommentar
Nytt fra 1.1.2019

Arkiv:
000-1530/2019
Dato:
03.02.2019
Saksbehandler: Thomas Engen
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BARSET FELLESKOMMUNALE VANNVERK IKS - ORGANISERING ETTER 2020
Innstilling fra Arbeidsutvalget Ørland/Bjugn
Arbeidsutvalget Ø/B tar prosjektleders innstilling til etterretning.
 «Nye Ørland kommune overtar rettigheter og plikter til Barset felleskommunale
vannverk IKS fra 1. januar 2020
 Det legges til grunn at reglene om arbeidstakeres rettigheter ved
virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven kapittel 16 trer inn.»
Prosjektleders innstilling
 Nye Ørland kommune overtar rettigheter og plikter til Barset felleskommunale
vannverk IKS fra 1.jauar 2020.
 Det legges til grunn at reglene om arbeidstakeres rettigheter ved
virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven kapittel 16 trer inn.

Sakens bakgrunn og innhold
Barset fellekommunale vannverk IKS er eid av Ørland kommune og Bjugn kommune med
50% eierandel hver. Et interkommunalt selskap forutsetter at det må være én eller flere
deltagere.
I en utredningen skrevet av KS advokatene på oppdrag fra KS Bedrift med tittel «Selskaper
og kommunereform» står det følgende om situasjoner der alle deltagerne i et IKS inngår i en
ny kommune:
I en situasjon der samtlige av deltagerkommunene i et IKS inngår i en
kommunesammenslåing til en felles ny kommune, må IKS’et oppløses etter reglene i lov
om interkommunale selskaper § 32. Ved opphør av selskapet i en slik situasjon, vil det
ikke bli noen fordeling av gjeld og eierandeler mellom deltagere
Både rettigheter og forpliktelser overtas av den nye kommunen så langt det ikke skjer et
oppgjør i forbindelse med avviklingen av selskapet.
Spørsmålet er forholdet til de ansatte. Vil de ansatte risikere å miste jobben sin? Når
selskapet opphører og virksomheten overføres til kommunen, må det legges til grunn at
reglene om arbeidstakeres rettigheter ved virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven
kapittel 16 trer inn. De ansatte følger da med over til kommunen som ny arbeidsgiver.

Ingen kan sies opp som følge av selve overdragelsen34 35. Dersom virksomheten ikke
overtas av kommunen, skjer det ingen virksomhetsoverdragelse. De ansatte har da ingen
rettigheter til ansettelse i kommunen. Det vil kreve egen avtale mellom selskapet og
kommunen, eller mellom kommunen og den enkelte ansatte.
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Administrasjonens vurdering
Et nytt vannverk kan inngår i kommunens administrative organisering, organiseres som
kommunalt foretak, eller det kan opprettes nytt aksjeselskap som erstatter det
interkommunale selskapet.
For organisering av nye Ørland kommune har kommunalsjef for samfunnsutvikling og teknikk
foreslått at vannforsyning skal inngår som en av fire enheter i sin nye organisasjon.
Bakgrunnen er at vannforsyning er en av de viktigste infrastrukturene vi har. Å ha godt vann
vil være viktig i arbeidet med å tiltrekke nye næringsvirksomheter i ny-kommunen, og det er
en forutsetning for at mange av de eksisterende virksomhetene skal kunne utvide og
ekspandere. En organisering av vannforsyningen må derfor ha fokus både på det
organisatoriske og operasjonelle arbeidet med å forsyne innbyggere, næringsliv og
samfunnet ellers med drikkevann. Enheten må samarbeide blant annet med plan og
forvaltning for å sikre at vanntilsigsområdet opprettholder sine kvaliteter og at
distribusjonssystem blir ivaretatt ved utbygging. Det vil bli viktig med samarbeid mot næring
for å sikre på et tidlig tidspunkt at muligheter og begrensninger for næringsutvikling i
forbindelse med vann blir ivaretatt.
Det har tidlig i sammenslåingsprosessen kommet innspill fra Barset felleskommunale vannverk
IKS og Delta om at de ønsker at det opprettes et nytt vannverk som et kommunalt foretak.
Etter at forslag til organisering av samfunnsutvikling og teknikk ble sendt på høring, trakk
Delta sitt forslag i epost av 30.1.2019. Også daglig leder i Barset felleskommunale
vannverk IKS har på telefon 1.2.2019 signalisert at han aksepterer foreslått organisering
med enhetsleder vannforsyning direkte underlagt kommunalsjef. For samfunnsutvikling og
teknikk.
Det er ikke kommet inn høringssvar på foreslått fremtidig organisering av Samfunnsutvikling
og teknikk som medfører behov for å endre fremlagt forslag til organisering.
Fremdriftsplanen medfører behov for en raskt avklaring for å kunne jobbe videre og ansette
enhetsledere. For administrasjonen er det viktig å ta vare på dagens ansatte på Barset
felleskommunale vannverk IKS og sikre dem de samme rettigheter og muligheter for stillinger
i Nye Ørland kommune.
Administrasjonen foreslår derfor at Nye Ørland kommune overtar rettigheter og plikter til
Barset felleskommunale vannverk IKS fra 1.jauar 2010 og at det legges til grunn at reglene
om arbeidstakeres rettigheter ved virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven kapittel 16
trer inn.
Vedlegg:
1 Brev fra Barset felleskommunale vannverk IKS
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KOMMUNALT FORETAK (KF) - KULTUR, NATUR OG ARRANGEMENT
Prosjektleders innstilling
Det foreslås at det opprettes et nytt kommunalt foretak (KF) i nye Ørland kommune med
følgende innhold; drift av kulturhus, kino, sal, scene og service, galleri, museum, historie,
kulturarv og natur, salg og arrangement.
Sakens bakgrunn og innhold
Ørland og Bjugn kommuner har i dag to kommunale foretak (KF) innenfor kultur og idrett;
Ørland Kultursenter KF og Campus Fosen KF.
Ørland Kultursenter KF ble etablert i 2008. Foretakets formål er å ivareta de ansvars - og
tjenesteområder som har sin tilhørighet i kulturhuset. I dette ligger tjenestene kulturhus
(scene/arrangement), kulturskole, bibliotek, galleri og kino. Foretaket driver nå sin virksomhet
med bakgrunn i tre arbeidsplattformer; kulturaktiviteter, historie og natur.
Campus Fosen KF ble opprettet i 2003. Foretakets formål er å eie, drive og utvikle Bjugn
Kulturhus, FosenHallen, Bjugn Kultursenter, Bjugn Kompetansesenter og Bjugn Musikkverksted.
Saken ble lagt fram i møte i Arbeidsutvalget Ørland/Bjugn 05.02.19. AU tok saken til
orientering og ba administrasjonen fremme sak for behandling i Fellesnemnda.
Folkehelsevurdering
Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter, Meld. St. 19 (2014-2015), viser til at det
meste av folkehelsearbeidet skjer i kommunene. God folkehelse fremmes i alle sektorer. Det
er derfor viktig med lokal politisk forankring av folkehelsearbeidet.
Administrasjonens vurdering
Kommunale foretak (KF)
Reglene om kommunale foretak er inntatt i kommunelovens kapittel 11. Det er opp til
kommunestyret selv å avgjøre om deler av virksomheten skal skilles ut og organiseres i form
av et kommunalt foretak. Av kommuneloven fremgår at et kommunalt foretak skal ha et styre
på minst tre medlemmer og styret skal velges av kommunestyret selv, jfr. kommuneloven § 65.
Videre går det fram at et kommunalt foretak ikke er et eget rettssubjekt, men utgjør en del
av den kommunale virksomhet. Kommunen er derfor direkte ansvarlig for de forpliktelser som
foretaket tar på seg.

Når kommunen ønsker å gi en virksomhet en noe mer selvstendig stilling enn det som gjelder i
den tradisjonelle etatsmodellen, kan det etableres et kommunalt foretak etter kommuneloven
kapittel 11. Kommunestyret utpeker et styre som leder foretaket. Daglig leder står igjen i
linje under styret. Foretakene er på denne måten direkte underlagt kommunestyrets
budsjettmyndighet. Administrasjonssjefen (rådmann) har likevel ikke instruksjons- eller
omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglig leder, med unntak i kommunelovens § 72 nr 1
hvor det går fram at administrasjonssjefen kan instruere daglig leder om at iverksettelsen av
en sak skal utsettes til kommunestyret har behandlet saken.
Kommunale foretak (KF) som organisasjonsform kan være egnet på enkelte områder på
bakgrunn av reglene som tar særlig sikte på å gi et alternativ for mer selvstendig
organisering av kommunale oppgaver. Organisasjonsformen benyttes ofte når kommunen
skal ivareta både forretningsmessige og samfunnsmessige hensyn. Det er ikke begrensninger
i loven med hensyn til hvilke oppgaver kommunen kan legge inn i et kommunalt foretak.
Høringsnotat
I høringsnotat av 21.01.2019 ble det opprinnelig foreslått et nytt kommunalt foretak (KF) i
nye Ørland kommune for kultur, idrett og arrangement, og med en samorganisering av
aktiviteter og innhold i Ørland Kultursenter, Bugn Kulturhus/Bjugn Kultursenter/Bjugn
musikkverksted, FosenHallen og Ørland Sparebank Arena. Dette gjaldt kultur- og
idrettsadministrasjon/ledelse, kulturskole, bibliotek, kino, sal og scene, galleri, museum,
historie/kulturarv, natur og idrett.
Det ble også foreslått at det nye foretaket burde ha en salgs- og arrangementsansvarlig
som fikk ansvar for å utvikle/utarbeide en arrangementsstrategi sammen med næring.
Ansvaret for drift av bygningene ble foreslått lagt til kommunalsjef for samfunnsutvikling og
teknikk, i tillegg til ansvar for spillemidler.
Videre ble det presisert i henhold til samarbeidsavtalen at dagens drift av bibliotek,
kulturhus, kulturskole og andre kulturtilbud opprettholdes i begge kommuner, og at tjenester
og tilbud videreutvikles. Det samme for drift og innhold i FosenHallen og Ørland Sparebank
Arena.
Høringsinnspill
Det har kommet mange høringsinnspill fra kulturenhetene i Bjugn og Ørland, Bjugn og Ørland
Skøyteklubb, Styret i Campus Fosen, Styret i Ørland Kultursenter, tillitsvalgte og andre
enkeltpersoner.
Høringsinnspill fra begge kommuner viser at hver av kommunene har lyktes med og har stor
tro på at dagens organisering i hver sine kommuner gir de beste tjenestene i nye Ørland
kommune. I Ørland kommune fremheves det positivt at lovpålagte kommunale oppgaver i et
foretak har gitt merverdier for tjenestetilbudet. I Bjugn kommune fremheves det positivt at
lovpålagte oppgaver ligger i den ordinære driftsorganisasjonen og som har gitt merverdier i
skoler, barnehager, frivilligheten.
Når det gjelder kultur og idrett samorganisert i et kommunalt foretak så har det kommet
innspill på usikkerhet knyttet til inntjening. Et høringsinnspill peker på at idretten blir for lite
synlig i foreslått organisering.
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Det er foreslått at dagens oppgaver innenfor natur-kulturarv-museum, besøkssenter våtmark,
regionale oppgaver i Ørland kultursenter videreføres inn i et nytt foretak.
I høringsinnspillene er det enighet om at ansvar for drift av bygningene legges til
kommunalsjef for samfunnsutvikling og teknikk. Videre er det enighet om at hvis man skal
etablere et kommunalt foretak (KF) så anses det formålstjenlig for de kommersielle delene,
og at det opprettes et nytt foretak med nye vedtekter og nytt styre.
Oppsummering
 Intensjonen med organisering av kultur, idrett og arrangement i nye Ørland kommune
har som mål å legge til rette for samhandling
næring/arbeid/kultur/idrett/arrangement/frivillighet for å få utnyttet potensiale for
utvikling samlet sett, til det beste for innbyggere i nye Ørland kommune og
samarbeidspartnere.
 Det anses klokt å ta hensyn til høringsinnspillene som har kommet etter at
høringsforslaget ble lagt fram, og at man finner en organisering for å bygge nye
Ørland kommune som innbyr til tillit, samarbeid og utvikling innenfor fagmiljøene i
kultur og idrett. Sammen skal det bygges et nytt og bedre tilbud gjennom effektiv
drift og større fagmiljø til det beste for innbyggerne i nye Ørland kommune og
samarbeidspartnere.
 Organisering anses ikke i seg selv som utslagsgivende faktor for om man lykkes eller
ikke med drift og utvikling av tjenester. Det vil være behov for samarbeid og
samhandling uavhengig av hvilken form for organisering man velger. Det vil allikevel
ha betydning for starten av en ny kommune at man finner en løsning og en
organisasjonsform som man kan samles om.
 I motsetning til høringsforslaget har man kommet til, gjennom innspill, at det vil være
mer gunstig å organisere oppgavene innen kultur og idrett i mindre enheter. Dette på
bakgrunn av høringsinnspill med vekt på at kommunale lovpålagte oppgaver legges i
styringslinja til rådmannen, og at idrett blir synlig i organiseringen av nye Ørland
kommune. Det har over år vært et konkurranseforhold mellom kommunene, som også
kan indikere at det kan være gunstigere å bygge opp organiseringen for disse
tjenestene og fagmiljøene i mindre enheter i en start. På denne bakgrunn foreslås det
at flere av de kommunale lovpålagte oppgavene, enn hva som var foreslått i
høringsforslaget, legges inn i driftsorganisasjonen.
 Følgende oppgaver foreslås lagt inn i et kommunalt foretak (KF) i nye Ørland
kommune; drift av kulturhus, kino, sal, scene og service, galleri, museum, historie,
kulturarv og natur, salg og arrangement.
o Et kommunalt foretak (KF) bør ha ambisjoner i et regionalt perspektiv.
o Det foreslås at det nye foretaket bør ha en salgs- og arrangementsansvarlig
som også får ansvar for å utvikle/utarbeide en arrangementsstrategi sammen
med næring.
o Det foreslås et styre med eksterne aktører som har kompetanse som
gjenspeiler formålet i vedtektene, og i tillegg at det har en politisk
representasjon hvorav ett av de politiske representantene sitter i
formannskapet. Det foreslås også at assisterende rådmann/kommunalsjef
næring, arbeid og kultur deltar med møte- og talerett på styremøtene for å
sikre god samhandling mellom foretaket og driftsorganisasjonen for øvrig.
o Det foreslås at fra samme tidspunkt det etableres et nytt kommunalt foretak
(KF) at dagens to kommunale foretak (KF) opphører.
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 Det foreslås at bibliotek, kulturskole og idrett etableres som egen enhet i styringslinja
til rådmann.
o Inn under idretten legges ansvaret for oppfølging av spillemiddelsøknader,
ansvar for FosenHallen og Ørland Sparebank Arena. Utleie og koordinering
av øvrige kommunale idrettsanlegg som Bjugnhallen, Ørlandshallen,
svømmehaller, fotballbaner legges også til idrett med mål om å bygge
idretten og deres arrangement mer sammen. Eksisterende avtaler med
idrettslag videreføres.
 Kulturadministrasjon – felles ledelse og stab kultur legges til Brekstad i henhold til
Avtale om sammenslåing av kommunene Bjugn og Ørland 21.04.2016.
 Ansvar for drift av bygninger og anlegg foreslås lagt til kommunalsjef for
samfunnsutvikling og teknikk.
 Det må utarbeides samarbeidsavtaler mellom enheter, og mellom enheter og
foretaket der det er formålstjenlig.
Følgende forslag til organisering foreligger for «næring, arbeid og kultur» på bakgrunn av
forslag til innhold i kommunalt foretak (KF) i denne saken, kulturskole, bibliotek og idrett som
egen enhet, og innstilling fra Arbeidsutvalget Ørland/Bjugn 05.02.19 om landbruk som egen
enhet på lik linje med næring.

Eventuelle innspill til dette forslaget som fremkommer i drøftingsmøter med tillitsvalgte
06.02.19 eller 11.02.19, vil bli oversendt fellesnemndas medlemmer til orientering.
Fremdriftsplanen medfører behov for en rask avklaring for å kunne jobbe videre med den
administrative organisasjonsstrukturen.
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Vedlegg:
1 Vedtekter Campus Fosen KF - oppdatert 19.03.2013
2 Vedtekter Ørland Kultursenter KF - oppdatert 18.06.2012

5

24883/2010
Vedtekter for Ørland kultursenter KF
Vedtatt av Ørland kommunestyre,25.04.08, 30.04.08, 16.12.10 og 18.06.12, sakene 08/35,
08/36, 10/104 og 12/44.

§1

Navn og forretningskontor.

1. Foretakets navn er Ørland kultursenter KF.
2. Foretakets forretningskontor er i Ørland kommune.

§2

Selskapsformog ansvarsform

1. Kysten kultursenter KF er opprettet som kommunalt foretak (KF) i medhold av Lov av 25.
september 1992 nr. 102 om kommuner og fylkeskommuner(Kommuneloven),jfr Lov av 29.
januar 1999 nr. 5 om endringer i Kommunelovenm.m. (kommunalt og fylkeskommunalt
foretak).
2. Foretaket er ikke et eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvarettilligger Ørland kommune.
3. Ørland kommune hefter for foretakets samlede forpliktelser.

§3

Formål

1. Foretakets formål er å ivareta de ansvars- og tjenesteområder som har sin tilhørighet i
kulturhuset. I dette ligger tjenestene kulturhus (scene/arrangement), kulturskole, bibliotek,
galleri og kino. Foretaket skal gjennom disse tjenester tilby kulturelle og sosiale møteplasser
for et bredt publikum, så vel som ulike deltakere og aktører.
2. All virksomhet skal være åpent for all lovlig kultur- og organisasjonsvirksomhet.Ingen må
stenges ute på grunn av religiøse,sosiale eller politiske hensyn.
3. Foretaket skal tilby innbyggerneet mangfold av profesjonelle kulturytringer på regionalt,
nasjonalt og internasjonalt nivå.
4. Foretaket skal være pådriver i det regionale kulturarbeidet.
5. Foretaket skal engasjere seg i annen virksomhet som kan bidra til et bredere kulturtilbud i
regionen, enten selv eller i samarbeid med andre selskap.

§4

Styret
1. Styret i Ørland Kultursenter KF velges av kommunestyret, og består av 8 medlemmer hvorav
1 medlem med personlig varamedlem velges av og blant de ansatte ved Ørland Kultursenter
KF. Det velges forøvrig 2 varamedlemmer i rekkefølge. Leder av Komite for
samfunnsutvikling skal ha fast plass i styret.

2. Kommunestyret velger styrets leder og nestleder.

3. Styremedlemmervelges for en periode på to år. For å sikre god kontinuitet velges tre
medlemmer kun for ett år ved det første styrevalget,slik at bare deler av styret kan skiftes
ved hvert nytt valg.
4. Styret velges ordinært på det samme møtet hvor kommunestyretbehandler kommunens og
foretakets årsregnskapog årsrapport.
5. I tillegg skal de ansatte kunne kreve styrerepresentasjonihht kommunelovens§ 65.

§5

Styrets myndighet

1. Foretaket ledes av styret, som har myndighet til å treffe avgjørelseri alle saker som gjelder
foretaket og dets virksomhet. Styret påser at virksomheten drives i samsvar med foretakets
formål, vedtekter, kommunens økonomiplanog årsbudsjett og andre vedtak eller
retningslinjer fastsatt av kommunestyret.
2. Styrets myndighet omfatter alle ansettelser, myndighet til å opprette eller nedleggestillinger,
samt treffe avgjørelseri personalsaker.Etter fullmakt fra styret kan daglig leder tilsette
personalet.
3. Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

§6

Styrets møter

1. Foretakets styremøter skal avholdes i henhold til bestemmelser i Kommunelovens§ 68.
2. Styremøteneavvikles som åpne møter. Kommunelovensbestemmelser om habilitet skal
følges ved behandling av saker i styret. Tilsvarendegjelder offentlighetslovensog
forvaltningslovensbestemmelser.Vanlig kommunalrettslige regler gjelder for offentlighet for
foretakets saker. Foretaket skal i størst mulig grad praktisere meroffentlighet.
3. Rådmann,personlig eller ved en av sine underordnede samt ordfører, har møte- og talerett,
jfr hhv Kommunelovens§ 23 nr 3 og § 9 nr 4.

§7

Daglig leder

1. Foretaket skal ha en daglig leder. Daglig leder av Ørland kultursenter KF ansettes av styret.
2. Daglig leder forestår den daglige ledelse av foretaket. Daglig leder er direkte underordnet
styret og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.
3. Daglig leder har redaktøransvarnår det gjelder virksomhetens kunstneriske innhold, dvs. at
myndighet vedrørendeprogramutforminger tillagt daglig leder.
4. Daglig leder skal sørgefor at foretakets bokføring er i samsvar med lov og foreskrifter og at
formuesforvaltningener ordnet på betryggendemåte.

5. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller
av stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøreom styret i det enkelte tilfelle har
gitt daglig leder myndighet til det eller styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig
ulempe for foretaket eller for Ørland kommune som helhet. Styret skal i så tilfelle snarest
mulig underrettes om saken.
6. Daglig leder er styrets sekretær og forbereder og innstiller i alle saker for styrets behandling.
Daglig leder har møte- og talerett i styrets møter.

§8

Forholdet til rådmannen

1. Rådmannenhar innenfor styrets myndighetsområdeikke instruksjons- eller
omgjøringsmyndighetoverfor foretakets daglige leder. Rådmannenkan likevel instruere
foretakets ledelse om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyret har
behandlet saken.
2. Før styret treffer vedtak i sak som skal behandles av kommunestyret skal rådmannen være
gitt anledning til å uttale seg om saken. Rådmannensuttalelser skal legges frem for styret
ved dets behandling av saken.

§9

Representasjon

Styret eller daglig leder etter fullmakt fra styret, representerer foretaket utad.

§ 10

Økonomiplanog årsbudsjett, regnskap og revisjon

1. Ørland kultursenter KF er pålagt å utarbeide økonomiplan og årsbudsjett for foretakets
virksomhet i henhold til kommunelovensbestemmelser.Styrets forslag til økonomiplanog
årsbudsjett godkjennesav kommunestyret.
2. Styret har plikt til å etterse at det føres lovmessigregnskap og revisjon av foretaket.
3. Ørland kultursenter KF kan etablere et garantifond for kulturarrangementeri samarbeid
mellom kommunen, foretaket og næringslivet/kulturlivet. Styret for foretaket er også styre
for fondet, men fondet har eget regnskap og økonomi. Retningslinjerfor fondet fastsettes av
styret.

§ 11

Arbeidsgivertilknytning

Arbeidsgiveransvarettilligger Ørland kommune og virksomheten skal være medlem av
KommunenesSentralforbund.

§ 12

Lokale lønnsforhandlinger

Styrets leder eller daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger.
Styret vedtar forhandlingsresultatet.

§13

Møtegodtgjørelse

Fast godtgjørelsefor arbeid og møter til medlemmer av styret fastsettes av kommunestyret
ifm det årlige budsjettvedtaket.

§ 14

Endring av vedtektene

Endringerav disse vedtektene kan kun vedtas av Ørland kommunestyre.Styret skal gis
anledning til å uttale seg om forslag til endring av vedtektene før disse fremmes for
behandling i kommunestyret.

§ 15

Oppløsning

1. Kommunestyretkan beslutte å oppløse foretaket Ørland kultursenter KF.
2. Styret plikter å melde fra om oppløsningentil Foretaksregisteret.

§ 16

Ikrafttredelse

Disse vedtektene trer i kraft fra 01.05.2008.

§ 17

Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder det til enhver tid gjeldende kommunelov og særbestemmelse

Arkiv:
034-1533/2019
Dato:
03.02.2019
Saksbehandler: Marit Knutshaug Ervik
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Utvalg
Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner

Møtedato
14.02.2019

ORGANISERING AV LANDBRUKSKONTORET I NYE ØRLAND KOMMUNE
Innstilling fra Arbeidsutvalget Ørland/Bjugn
Det foreslås at Landbrukskontoret organiseres under «Næring, arbeid og kultur».
Landbrukskontoret opprettes som en egen enhet på lik linje med Nav, næring osv.
Enhetslederen for Landbrukskontoret skal rapportere direkte til kommunalsjef for
«Næring, arbeid og kultur».
Prosjektleders innstilling
Det foreslås at Landbrukskontoret organiseres under «Næring, arbeid og kultur» og i
enheten for næring i organisasjonsstrukturen for nye Ørland kommune.
Sakens bakgrunn og innhold
Det ble inngått en samarbeidsavtale om felles landbruksforvaltning for Bjugn og Ørland
kommuner med virkning fra 01.01.2008, hvor Ørland kommune ble vertskommune for
samarbeidet. Avtalen ble undertegnet 25.02.2008 og følger vedlagt.
Samarbeidsavtalen om drift av felles landbruksforvaltning ble inngått i henhold til
kommunelovens §§ 28 c og 28 e. Formålet med avtalen er å samarbeide om en felles
landbruksforvaltning med ansvar for de kommunale tjenestene og arbeidsområder i
tilknytning til landbruket og viltforvaltningen, og i tillegg ivareta utviklingsoppgaver knyttet
til forvaltningen.
Ørland/Bjugn landbruksnemnd med fire politikere fra hver kommune oppnevnes iht
kommunelovens § 28. Som myndighetsområde har landbruksnemnda alle oppgaver som
ligger til den kommunale landbruksforvaltningen iht til delegering fra hver av kommunene iht
kommunelovens § 10. Felles landbruksnemnd behandler saker av prinsipiell karakter og er
innstillingsorgan for kommunestyrene i Ørland og Bugn. De oppgaver som framgår av punkt
2 i samarbeidsavtalen. Det vises til «Reglement for politiske organer i Ørland kommune»
vedtatt i kommunestyret 17.12.2015 sak 15-100.
Folkehelsevurdering
Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter, Meld. St. 19 (2014-2015), viser til at det
meste av folkehelsearbeidet skjer i kommunene. God folkehelse fremmes i alle sektorer. Det
er derfor viktig med lokal politisk forankring av folkehelsearbeidet.
Administrasjonens vurdering

Det har vært felles landbruksforvaltning for Bjugn og Ørland kommuner fra 01.01.2008 i et
vertskommunesamarbeid, hvor ansvaret administrativt og faglig har vært lagt til rådmannen i
Ørland kommune. Det forslås at landbrukskontoret fra 01.01.2020 fortsatt blir organisert
administrativt og faglig til rådmannen i nye Ørland kommune, og da til kommunalsjef for
«Næring, arbeid og kultur» og enheten for næring.
For enheten næring er det lagt til grunn at nye Ørland kommune skal ha et sterkt
næringsutviklingsperspektiv. I henhold til «Avtale om sammenslåing av kommunene Bjugn og
Ørland 21.04.2016» er det et sentralt fokusområde for å lykkes med næringsutvikling i nye
Ørland kommune å etablere «Næringens hus» i rådhuset på Brekstad. Kommunale ressurser
som landbrukskontor skal samordnes for samfunns- og næringsutvikling. På denne bakgrunn
foreslås det at Landbrukskontoret organiseres i enheten for næring i organisasjonsstrukturen
for nye Ørland kommune.
Det har ikke kommet inn høringssvar på foreslått fremtidig organisering av «Næring, arbeid
og kultur» som medfører behov for å endre fremlagt forslag til organisering av
landbrukskontoret. Det har kommet høringsinnspill fra Landbrukssjef og ansatte på
landbrukskontoret som støtter organiseringen, i tillegg er det kommet innspill på
samlokalisering med øvrig landbruksrådgivningsapparat, noe som prosjektledelsen tar med i
det videre arbeidet. Fremdriftsplanen medfører behov for en rask avklaring for å kunne
jobbe videre med den administrative organisasjonsstrukturen.

Vedlegg:
1 Samarbeidsavtale om felles landbruksforvaltning for Bjugn og Ørland kommuner
25.02.2008

2

Arkiv:
001-1540/2019
Dato:
04.02.2019
Saksbehandler: Marit Knutshaug Ervik

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
19/9

Utvalg
Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner

Møtedato
14.02.2019

ØRLAND KIRKELIGE FELLESRÅD - LOKALISERING I NYE ØRLAND KOMMUNE
Prosjektleders innstilling
Det foreslås at Fellesnemda beslutter lokalisering for Ørland kirkelige fellesråd i nye Ørland
kommune.
Sakens bakgrunn og innhold
Kirkelig fellesråd står ikke omtalt i samarbeidsavtalen datert 21.04.2016, og ikke på
oversikten over «tjenestetilbud og lokalisering i nye Ørland kommune».
I henhold til prosjektplanen skal saker som gjelder forslag til organisatorisk tilknytning for
kirke- og trossamfunn behandles politisk.
Saken ble lagt fram i møte i Arbeidsutvalget Ørland/Bjugn 05.02.19 og fremmes nå for
behandling i Fellesnemnda.
Folkehelsevurdering
Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter, Meld. St. 19 (2014-2015), viser til at det
meste av folkehelsearbeidet skjer i kommunene. God folkehelse fremmes i alle sektorer. Det
er derfor viktig med lokal politisk forankring av folkehelsearbeidet
Administrasjonens vurdering
Kirkeloven § 5 viser til at det innenfor kommunens grenser skal være ett kirkelig fellesråd.
Endringer i kommunestrukturen medfører også endringer i fellesrådsstrukturen. Fra og med 1.
juli 2016 ble inndelingslova kap V og kapittel IV gjort gjeldende ved
fellesrådssammenslåinger.
I og med at to nye rettssubjekter blir etablert, opphører eksisterende avtaler mellom
kommuner og fellesråd fra det tidspunktet sammenslåingen gjelder. I dag foreligger det
«Avtale om tjenesteyting mellom Bjugn kirkelige fellesråd og Bjugn kommune» og «Avtale om
tjenesteyting mellom Ørland menighetsråd og Ørland kommune». Disse avtalene har kirkelig
fellesnemnd fått i mandat til å reforhandle, slik at de kan være klare til den nye kommunen
og fellesrådet trer i kraft. Det vil derfor bli utarbeidet en ny avtale som gjelder for nye
Ørland kirkelige fellesråd og nye Ørland kommune.
Kirkelig fellesnmend i nye Ørland har sett på arealbehovet i nye Ørland kommune.

Det vises til vedlagte protokoll datert 10.01.2018 fra kirkelig fellesnemnd for nye Ørland,
og vedtak i sak FN 04/18 Lokalisering:
 Kirkelig fellesnemnd går inn for at det blir kirkekontor der rådmannen sitter, med
lokalkontor/menighetskontor på det andre stedet.
 Det jobbes med å få på plass i de kommunale arbeidsgrupper hvor lokalisering blir
bestemt, men også i andre grupper hvor viktige bestemmelser som angår kirkelig
fellesnemnd sitt mandat, blir tatt.
Det er videre presisert behovet for lokaliteter fra prosjektleder i kirkelig fellesnemnd nye
Ørland i e-post av 10.01.2018 og i en presentasjon fra november 2018;
 Hovedkontoret bør være plassert der rådmannen med sin stab sitter.
o 11 kontorer med mulighet for konfidensielle samtaler på minimum fem av dem.
o Møterom (fellesråd, menighetsråd, utvalg med flere)
o Samtalerom med plass til flere enn på et kontor
(sørgesamtaler, dåpssamtaler, vigselssamtaler)
o Lager/kopirom etc
 På den andre arbeidsplassen er det behov for følgende fasiliteter:
o Et større kontor med muligheter for konfidensielle samtaler (sokneprest)
o Et kontor med mulighet for konfidensielle samtaler (kapllan/diakon)
o To ordinære kontorer (sekretær, trosopplærer, diakon deler etter behov)
o Tilgang til møterom (menighetsråd, utvalg med flere)
Aktiviteter per i dag;
 Sjømannskirke (ca 30-40 personer, tilgang på kjøkken)
 Ungdomsklubb (ca 10-60 ungdommer, tilgang på kjøkken)
 Aktivitetsdager (planleggingsdager, juleverksted med flere)
 Diverse aktiviteter for konfirmanter som fasteaksjon, aktivitetsgrupper, undervisning
(utenfor kirkerommet)
Kirkeloven § 5 viser til at det innenfor kommunens grenser skal være ett kirkelig fellesråd.
Endringer i kommunestrukturen medfører også endringer i fellesrådsstrukturen. Fra og med 1.
juli 2016 ble inndelingslova kap V og kapittel IV gjort gjeldende ved
fellesrådssammenslåinger.
I og med at to nye rettssubjekter blir etablert, opphører eksisterende avtaler mellom
kommuner og fellesråd fra det tidspunktet sammenslåingen gjelder. I dag foreligger det
«Avtale om tjenesteyting mellom Bjugn kirkelige fellesråd og Bjugn kommune» og «Avtale om
tjenesteyting mellom Ørland menighetsråd og Ørland kommune». Disse avtalene har kirkelig
fellesnemnd fått i mandat til å reforhandle, slik at de kan være klare til den nye kommunen
og fellesrådet trer i kraft. Det vil derfor bli utarbeidet en ny avtale som gjelder for nye
Ørland kirkelige fellesråd og nye Ørland kommune.
Kirkelig fellesnmend i nye Ørland har sett på arealbehovet i nye Ørland kommune.
Det vises til vedlagte protokoll datert 10.01.2018 fra kirkelig fellesnemnd for nye Ørland,
og vedtak i sak FN 04/18 Lokalisering:
 Kirkelig fellesnemnd går inn for at det blir kirkekontor der rådmannen sitter, med
lokalkontor/menighetskontor på det andre stedet.
 Det jobbes med å få på plass i de kommunale arbeidsgrupper hvor lokalisering blir
bestemt, men også i andre grupper hvor viktige bestemmelser som angår kirkelig
fellesnemnd sitt mandat, blir tatt.
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Det er videre presisert behovet for lokaliteter fra prosjektleder i kirkelig fellesnemnd nye
Ørland i e-post av 10.01.2018 og i en presentasjon fra november 2018;
 Hovedkontoret bør være plassert der rådmannen med sin stab sitter.
o 11 kontorer med mulighet for konfidensielle samtaler på minimum fem av dem.
o Møterom (fellesråd, menighetsråd, utvalg med flere)
o Samtalerom med plass til flere enn på et kontor
(sørgesamtaler, dåpssamtaler, vigselssamtaler)
o Lager/kopirom etc
 På den andre arbeidsplassen er det behov for følgende fasiliteter:
o Et større kontor med muligheter for konfidensielle samtaler (sokneprest)
o Et kontor med mulighet for konfidensielle samtaler (kapllan/diakon)
o To ordinære kontorer (sekretær, trosopplærer, diakon deler etter behov)
o Tilgang til møterom (menighetsråd, utvalg med flere)
Aktiviteter per i dag;
 Sjømannskirke (ca 30-40 personer, tilgang på kjøkken)
 Ungdomsklubb (ca 10-60 ungdommer, tilgang på kjøkken)
 Aktivitetsdager (planleggingsdager, juleverksted med flere)
 Diverse aktiviteter for konfirmanter som fasteaksjon, aktivitetsgrupper, undervisning
(utenfor kirkerommet)

Vedlegg:
1 Protokoll kirkelig fellesnemnd nye Ørland 10.01.2018
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HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) OG UTVIKLING AV NYTT
PLANVERK FOR BEREDSKAP I NYE ØRLAND KOMMUNE
Prosjektleders innstilling
1. Fellesnemnda ber om at prosjektleder snarest igangsetter et arbeid for helhetlig
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og utvikling av nytt planverk for beredskap i nye
Ørland kommune, slik det framgår av saksframlegget.
2. Kostnadene med arbeidet, inntil kr 400.000, finansieres av avsatt reserve i Budsjett
2019 - Prosjekt sammenslåing (PS 18/19).
Sakens bakgrunn og innhold
I forbindelse med at dagens Ørland og Bjugn kommuner skal slås sammen fra 1 januar
2020, vil det fra samme dato være nødvendig å ha en ny ROS-analyse som favner hele nye
Ørland kommune, og som skal danne grunnlaget for å utvikle et nytt planverk. I tillegg må
etablering av en beredskapsorganisasjon være utført og trent/øvd, for å kunne være i stand
til å yte støtte ved hendelser fra 1.januar 2020.
Det ble orientert om saken i møte i Arbeidsutvalget Ørland/Bjugn 05.02.19, og saken
fremmes nå for behandling i Fellesnemnda.
Folkehelsevurdering
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og utvikling av nytt planverk for beredskap i
nye Ørland kommune vil være positivt når det gjelder lokalsamfunnsutvikling, miljø og helse.
Det vises til Folkehelsemeldingen Meld. St. 19 (2014-2015).
Administrasjonens vurdering
Prosjektledelsen vurderer det som kritisk å ikke ha et oppdatert beredskapsplanverk fra
01.01.2020. Det er derfor viktig at kommunens beredskapsplanverk kommer på plass innen
utgangen av 2019, slik at de som har roller i et nytt planverk blir kjent med og får øvd seg i
sine roller og sitt ansvarsområde.
Hjemmel for det generelle kravet om risiko- og sårbarhetsanalyser og kommunal beredskap
er blant annet forankret sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt. I
tillegg kommer lov om helsemessig og sosial beredskap, forskrift om krav til
beredskapsplanlegging og beredskapsarbeidet etter helseberedskapsloven, lov om
brannvern, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med flere.

Det vil være nødvendig å utvikle en ny ROS-analyse for nye Ørland kommune, men som i
prinsippet kan ta utgangspunkt i begge kommuners nåværende analyser.
Utarbeidelse av helhetlig ROS for nye Ørland kommune som tjenesteyter og som geografisk
område, bør komme som en følge av bred deltakelse, både fra offentlige og private
aktører i kommunen og regionen. Her anbefales det å arrangere flere samlinger gjennom
halvdagsmøter. Den helhetlige ROS-analysen kan for eksempel omhandle scenarioer innenfor
naturhendelser (uvær, bortfall av vannfrysning, lyngbrann, pandemisk influensa), storulykker
(brann ved medisinske institusjoner, ulykker skip/luft/trafikk), tilsiktede hendelser (trusler),
atomulykke.

Prosjektorganisering
Det foreslås at prosjektleder er prosjekteier på vegne av fellesnemnda, og at fellesnemnda
er styringsgruppe. Prosjektleder gis i oppdrag å organisere arbeidet gjennom ei
prosjektgruppe bestående av nøkkelpersoner fra dagens to kommuner som skal være med i
det videre arbeidet i nye Ørland kommune, eller som innehar kompetanse innenfor dette
arbeidet.
Fellesnemda bør fungere som styringsgruppe, og være involvert i forkant, underveis og i
etterkant av arbeidet.
Utvikling av nytt overordnet planverk for nye Ørland kommune
I etterkant av ROS arbeidet, og delvis samtidig, bør det iverksettes ett arbeide med å utvikle
nytt planverk, utvikle og samkjøre tiltakskort, organisere beredskapsarbeidet både daglig
og under hendelser, samt øve og trene.
Den overordnede beredskapsplan er et verktøy for sentral kriseledelse under kriser og
uønskede hendelser, for å sikre rask og god håndtering av hendelsen.
Det anses derfor nødvendig med en overordnet beredskapsplan for å gi et praktisk
hjelpemiddel til bruk under krise- eller beredskapssituasjoner, som gir føringer for
håndteringen. Like viktig vil det være er å utarbeide fagspesifikke beredskapsplaner og
tiltakskort. Dette er et stort arbeide, og vil utfordre mange ansatte/medarbeidere.
Gradert risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
Dagens Ørland involvert i et større arbeide med gradert ROS. Stjørdal, Ørland og
Trondheim kommune ble våren 2018 tildelt skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Trøndelag til å
utarbeide en gradert ROS for kommunene. Kommunene vil bruke denne prosessen til å
bygge kompetanse når det gjelder ulike sikkerhetspolitiske kriser som kan berøre
kommunene. Dette vil Fellesnemnda bli orientert om senere.

Oppdraget
1) Utarbeide risiko –og sårbarhetsanalyse (ROS) for nye Ørland kommune, i samarbeide
med interne og eksterne, lokale og regionale parter.
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2) Utvikling av nytt overordnet planverk for nye Ørland kommune.
3) Utvikle, samkjøre og kvalitetssikre tiltakskort/tilsvarende i alle enheter der dette blir
bestemt, i samarbeide med den enkelte enhet/avdeling.
4) Foreslå og etablere sentral kriseledelse
5) Øve og trene sentral kriseledelse fram til klar, den 1.januar 2020
6) Øve og trene sentral kriseledelse, enheter, EPS (evakuering og pårørendesenter) m.m i
stor skala, tidlig 1.kvartal 2020.
ROS og overordnet planverk bør utarbeides med bakgrunn i dagens eksisterende for Ørland
kommune.
Foreslått ressursbruk





Forberedelser
Fasilitere, lede og koordinere møter/workshops
Etterarbeide, inkl utarbeidelse av ROS og planverk
Til sammen

140 timer
400 timer
525 timer
1065 timer

Lønns- og arbeidsvilkår avtales og belastes prosjektet.

Foreslått tidsplan








Januar-februar 2019: forberedelser
Mars-april 2019 : gjennomføring av ROS, iht Sivilbeskyttelsesloven, inkl workshops og
skriving.
Mai-august 2019: skriving av overordnet planverk iht krav om kommunal
beredskapsplikt, samt utvikling av tiltakskort m.m for avdelinger/enheter
September-oktober 2019: Etablering av beredskapsorganisasjon, fortsette utvikling av
tiltakslister
November-desember 2019: Øve og trene personell i ledelsesfunksjoner (strategisk
ledelse og tillegg etter valgt modell)
31.12.2019: Beredskapsorganisasjon melder Klar.
1.kvartal 2020: Storskala øvelse

Økonomi
Lønnsutgifter/frikjøp
Møteutgifter
Workshops
Ekstern støtte/reiseutgifter

kr 225.000
kr 50.000
kr 75.000
kr 50 000

Til sammen

kr 400.000
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I tillegg kommer utgifter til etablering av operasjonsrom og utstyr som ikke kan beskrives før
valg av modell og lokasjon.
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