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Laila Iren Veie

Stilling
Prosjektleder/rådmann nye Ørland kommune
Politisk sekretær
Ørland kommune
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Merknader:
Innkalling godkjent.
Saksliste godkjent med følgende innspill;
 Per Odd Solberg ber om en briefing vedrørende status skole og sammenslåingen
pr 1. august av oppvekstsektoren Ørland og Bjugn

Saksnr
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Arbeidsreglement for Nye Ørland kommune

PS 19/44

Permisjonsreglement for Nye Ørland kommune

PS 19/45

Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT)
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Forholdet mellom ny og gammel kommune

PS 19/47

Borgerlig vielse i nye Ørland kommune organisering og reglement

PS 19/48

Prosess for vedtak av lokale forskrifter nye Ørland
kommune

Lukket

Orientering
 HUNT – Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag v/Vigdis Hjulstad
o Avdeling under NTNU
o HUNT forskningssenter er i Levanger
o Alle kommuner i Trøndelag fylke inkluderes nå i HUNT
o Spørreundersøkelse om helse sendes ut til innbyggerne
o Vil gi kommunene unik og ny kunnskap for målrettet folkehelsearbeid
o Spørreundersøkelsen sendes ut pr. sms, brev mv. i forhold til aldersgruppe i
Ørland og Bjugn rundt 17. oktober
o Kommunene er HUNT sin viktigste samarbeidspartner
o HUNT inngår avtale med den enkelt kommune
o Kampanje i HUNT-regi fra 10. oktober
o Ivaretakelse av datasikkerheten ifm spørreundersøkelsen? HUNT har egen
databank, alle data er konfidensielle – lukket system som ikke kan deles på
internett
 Avslutnings ord til Fellesnemnda ved leder Tom Myrvold.
 Avslutnings ord til Fellesnemnda ved nestleder Ogne Undertun.
 Avslutnings ord til Fellesnemnda ved prosjektleder nye Ørland, Emil Raaen.
 Orienteringer ved prosjektleder nye Ørland
o Status på skoleoppstart i Ørland og Bjugn i forbindelse med at
oppvekstsektoren er sammenslått fra 1. august 2019.
PS 19/43 Arbeidsreglement for Nye Ørland kommune
Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 29.08.2019
Behandling:
Øyvind Næss (SV) fremmet følgende forslag til endring i reglementets punkt 12:
Ørland kommune er en røykfri kommune. Med røykfri menes at ansatte i kommunen
ikke skal røyke eller snuse i arbeidstiden. Det er også røykeforbud innendørs og i
utendørs inngangspartier, se egne retningslinjer for en røykfri kommune.
Votering

Partssammensatt utvalg Ø/B sin innstilling med tilleggspunkter ble enstemmig vedtatt.
Forslag fremmet av Øyvind Næss (SV), falt mot 2 stemmer.
Vedtak:
Arbeidsreglement for Nye Ørland kommune vedtas med følgende endringer:
Pkt. 1 Innledning - tillegg
Formålet med arbeidsreglementet er å gi informasjon til arbeidstakerne om hvilke regler som
gjelder i virksomheten i form av rettigheter og plikter.
Pkt. 4. Arbeidstid – 2. kulepunkt endres til:
 Søkes utnyttet og tilrettelagt så effektivt og forsvarlig som mulig.

Saksprotokoll i Partssammensatt utvalg Ørland og Bjugn - 20.08.2019
Behandling:
Et enstemmig partssammensatt utvalg foreslår at reglementet endres i følgende punkter:
Pkt. 1 Innledning - tillegg
Formålet med arbeidsreglementet er å gi informasjon til arbeidstakerne om hvilke regler som
gjelder i virksomheten i form av rettigheter og plikter.
Pkt 4. Arbeidstid – 2. strekpunkt – endres til:
•
Søkes utnyttet og tilrettelagt så effektivt og forsvarlig som mulig.
Votering
Et enstemmig partssammensatt utvalg foreslår at vedlagte arbeidsreglement med de
vedtatte endringene vedtas av Fellesnemnda
Vedtak:
Arbeidsreglement for Nye Ørland kommune vedtas med følgende endringer:
Pkt. 1 Innledning - tillegg
Formålet med arbeidsreglementet er å gi informasjon til arbeidstakerne om hvilke regler som
gjelder i virksomheten i form av rettigheter og plikter.
Pkt. 4. Arbeidstid – 2. kulepunkt endres til:
 Søkes utnyttet og tilrettelagt så effektivt og forsvarlig som mulig.

PS 19/44 Permisjonsreglement for Nye Ørland kommune
Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 29.08.2019
Behandling:

Fellesnemnda fremmet følgende tilleggsforslag:
Administrasjonen bes om å tilpasse punktet 2.13.d i forhold til endringer drøftet i
Fellesnemnda. Endringene legges fram for kommunestyret i nye Ørland kommune.
Votering
Partssammensatt utvalg Ø/B sin innstilling med tilleggspunkter ble enstemmig vedtatt.
Fellesnemndas tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Permisjonsreglement for Nye Ørland kommune vedtas med følgende endringer:
Pkt. 1.7 c) – endres til
Alle skriftlige søknader og svar registreres i sak/arkiv systemet.
Pkt. 2.4 Idretts-/kulturarrangement – endres til:
Internasjonale arrangement, landskamper o.l.: inntil 5 dager
Finale i norgesmesterskap: Inntil 2 dager. Ordningen praktiseres også for ledere.
Administrasjonen bes om å tilpasse punktet 2.13.d i forhold til endringer drøftet i
Fellesnemnda. Endringene legges fram for kommunestyret i nye Ørland kommune.

Saksprotokoll i Partssammensatt utvalg Ørland og Bjugn - 20.08.2019
Behandling:
Et enstemmig partssammensatt utvalg foreslår at foreslått reglement endres i følgende
punkter:
Pkt. 1.7 c) – endres til
Alle skriftlige søknader og svar registreres i sak/arkiv systemet.
Pkt. 2.4 Idretts-/kulturarrangement – endres til:
Internasjonale arrangement, landskamper o.l.: inntil 5 dager
Finale i norgesmesterskap: Inntil 2 dager. Ordningen praktiseres også for ledere.
Votering
Et enstemmig partssammensatt utvalg foreslår at vedlagte permisjonsreglement med de
vedtatte endringene vedtas av Fellesnemnda.
Vedtak:
Permisjonsreglement for Nye Ørland kommune vedtas med følgende endringer:
Pkt. 1.7 c) – endres til
Alle skriftlige søknader og svar registreres i sak/arkiv systemet.
Pkt. 2.4 Idretts-/kulturarrangement – endres til:

Internasjonale arrangement, landskamper o.l.: inntil 5 dager
Finale i norgesmesterskap: Inntil 2 dager. Ordningen praktiseres også for ledere.

PS 19/45 Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT)
Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 29.08.2019
Behandling:
Votering
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Nye Ørland kommune ønsker å delta som samarbeidspartner i Helseundersøkelsen i
Trøndelag (HUNT) og ber om at prosjektleder inngår avtale med HUNT.

PS 19/46 Forholdet mellom ny og gammel kommune
Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 29.08.2019
Behandling:
Fredrik Sandness (AP) fremmet på vegne av AP følgende tilføyelse i innstillingens første
avsnitt:
Fellesnemda vedtar at de eksisterende kommunestyrene og øvrige politiske organer i
dagens Ørland og Bjugn kommuner, i perioden fra konstituering til 1.1.2020, kun skal
behandle saker som er nødvendige for å sikre daglig drift ut året og for å avslutte
arbeidet i de to kommunene, med unntak av de eksisterende planutvalg som kan
behandle dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven.
Votering
Prosjektleders innstilling med forslag på tilføyelse i innstillingens først avsnitt fremmet av
Fredrik Sandnes (AP), ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fellesnemda vedtar at de eksisterende kommunestyrene og øvrige politiske organer i dagens
Ørland og Bjugn kommuner, i perioden fra konstituering til 1.1.2020, kun skal behandle
saker som er nødvendige for å sikre daglig drift ut året og for å avslutte arbeidet i de to
kommunene, med unntak av de eksisterende planutvalg som kan behandle dispensasjonssaker
etter plan- og bygningsloven.
Fellesnemda vedtar at eksisterende kommunestyrer skal unngå å fatte inngripende vedtak
som binder ny kommune i unødvendig grad. Det må være et objektivt behov for å fatte

vedtak, som del av drift eller avvikling av kommunen, for at det avtroppende kommunestyret
kan fatte vedtak.
Fellesnemda vedtar at det nye kommunestyret, inkludert alle andre valgte politiske organer
og valgte ordfører/varaordfører i nye Ørland kommune, skal behandle alle saker som går
ut over 1.1.2020. Det nye kommunestyret behandler saker i tråd med departementets
tolkning av inndelingsloven § 27 andre ledd i uttalelse av 28.juni 2019.
Fellesnemda vedtar at dersom det oppstår tvil om hvor saken skal behandles drøftes dette
av dagens rådmenn og prosjektleder som foreslår politisk behandling. Dersom det oppstår
uenighet om hvor saker skal behandles vil administrasjonen be fylkesmannen i Trøndelag om
råd for hvor saken skal behandles og legge rådet til grunn for videre politisk behandling.

PS 19/47 Borgerlig vielse i nye Ørland kommune - organisering og reglement
Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 29.08.2019
Behandling:
Votering
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fellesnemnda vedtar fremlagte reglement for borgerlig vigsel i nye Ørland kommune,
gjeldende fra 01.01.2020.

PS 19/48 Prosess for vedtak av lokale forskrifter nye Ørland kommune
Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 29.08.2019
Behandling:
Votering
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fellesnemda tar saken til orientering.

