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Møteprotokoll

Utvalg:

Fellesnemnd Orkland

Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus
09.05.2019
12:00 - 15:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Bente Mostue Berdal
Knut Even Wormdal
Torstein Larsen
Lavrans Skuterud
Berit Westrum Johansen
Marit Mjøen
Marie Richter
Jørgen Indergård
Eva Solstad
Finn Martin Hoff
Trude Cathrine Tevik
Gulbrandsen
Oddvar Indergård
Hans Bernhard Meland
Arild Røland
Beate Bonvik
Are Hilstad
Ola Bjørkøy
Vibeke Mehlum
Harald Garberg
Linda Ingstad
Helge Ringli
John Lernes
Nina Astrid Mjør

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

ORK

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Oddbjørn Bang
MEDL
Anders Krokstad
MEDL
Elisabeth Selås
MEDL
Toril Snildal
MEDL
Olaug Muan
MEDL
Varamedlemmer som møtte:
Navn
Oddleif Bakås
Linn Annett Brå Østgaard
Stig Kalstad

Møtte for
Anders Krokstad
Elisabeth Selås
Olaug Muan
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Fra administrasjonen møtte:
Navn
Ingvill Kvernmo
Steinar Larsen
Steinar Gaustad
Ingeborg Wolden

Stilling
Prosjektleder
Kommunikasjonsrådgiver
Ass.rådmann
Sekretær

Medlemmene har mottatt skriftlig innkalling datert 02.05.2019. Møtet er kunngjort på kommunenes hjemmesider.
Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Til å underskrive protokollen sammen med leder ble Finn Hoff og Marit Mjøen valgt.
I møtet:
Eva Solstad permisjon fra kl. 13:30 før behandling av sak 19/19.
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Protokollen er opplest og vedtatt i Fellesnemnd Orkland 09.05.2019

---------------------------

--------------------------------

-------------------------------------
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SAKSLISTE
Lukket
behandling

Saksnr

Innhold

Arkivsak

OR 8/19

Dag Olav Løseth Orkla Sparebank - temperaturen i
byggemarkedet i Orkland

OR 9/19

Prosjektstatus v/prosjektleder Ingvill Kvernmo

RS 2/19

Årsmøte Orkdal Idrettsråd

2019/3971

PS 18/19

Reglement for kommunestyret - Orkland kommune

2019/3675

PS 19/19

Revisjon av bo-og arbeidsmarkedsregioner

2019/1715

PS 20/19

Anskaffelsesstrategi

2019/3673

PS 21/19

Organisering av miljøarbeidet i Orkland kommune miljøsertifisering

2019/3676

PS 22/19

Valginformasjon - Orkland

2019/3669
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OR 8/19 Dag Olav Løseth Orkla Sparebank - temperaturen i byggemarkedet i Orkland
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 09.05.2019
Temperaturen i byggemarkedet v/Dag Olav Løset fra Orkla Sparebank.

OR 9/19 Prosjektstatus v/prosjektleder Ingvill Kvernmo
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 09.05.2019
Prosjektstatus ved prosjektleder Ingvill Kvernmo.

RS 2/19 Årsmøte Orkdal Idrettsråd
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 09.05.2019
Referatsaken ble tatt til orientering.

PS 18/19 Reglement for kommunestyret - Orkland kommune
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 09.05.2019
Torstein Larsen fremmet følgende forslag:
Saken utsettes og sendes tilbake til Arbeidsutvalget for ny gjennomgang og innarbeiding av forslagene som ble
nevnt i møtet.
Avstemming
Torstein Larsens utsettelsesforslag – 23 stemmer og vedtatt.
Arbeidsutvalgets tilråding – 3 stemmer.

Vedtak i Fellesnemnd Orkland - 09.05.2019
Saken utsettes og sendes tilbake til Arbeidsutvalget for ny gjennomgang og innarbeiding av forslagene som ble
nevnt i møtet.

Behandling i Arbeidsutvalg Orkland - 25.04.2019

Avstemming
Prosjektleders innstilling – enstemmig vedtatt.
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Tilråding i Arbeidsutvalg Orkland - 25.04.2019
Fellesnemnda anbefaler vedlagte reglement for kommunestyret fremlagt for vedtak i nytt kommunestyre i
Orkland.

Prosjektleders innstilling
Fellesnemnda anbefaler vedlagte reglement for kommunestyret fremlagt for vedtak i nytt kommunestyre i
Orkland.

PS 19/19 Revisjon av bo-og arbeidsmarkedsregioner
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 09.05.2019
Nytt forslag fra AU 09.05.2019:
Fellesnemnda for Orkland ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet sørge for at forutsetningene for
kommunereformen blir videreført slik at det blir mulig å opprettholde ulike soner for arbeidsgiveravgift innen en
kommune.
Statens distriktspolitiske virkemidler, i særlig grad differensiert arbeidsgiveravgift, har som mål å kompensere for
ulemper næringslivet i distriktet har, sammenlignet med næringsaktører i byer og urbane strøk. Ulempene for
distriktsnæringslivet er særlig knyttet til transportkostnader/logistikk, samt tilgang på kompetanse og arbeidskraft.
Dette er forhold som ikke endrer seg ved ny kommunestruktur.
I lys av ny kommunestruktur, med til dels store geografiske kommuner er ikke bo- og arbeidsregioner lenger en
egnet “byggestein” for DA-ordningen. Fellesnemnda for Orkland ber derfor Kommunal- og
moderniseringsdepartementet utarbeide nye kriterier for beregning av soner for differensiert arbeidsgiveravgift og
andre distriktspolitiske virkemidler.
Fellesnemnda i Orkland vil påpeke at den foreslåtte inndeling i bo- og arbeidsmarkedsregioner, derigjennom
endring av sonene for DA ordningen, er et klart brudd på forutsetningene for kommunereformen. Dette vil gi
dramatiske konsekvenser for drifta av private bedrifter og kommunen selv. Anslagsvis vil det gi merkostnader i
størrelsesorden 20 mill. kr for næringslivet i distriktet i nye Orkland kommune. For Orkland kommune selv vil
merkostnadene utgjøre ca 24mill. Ekstrakostnaden for næringslivet vil føre til sterk sentralisering og redusere
mulighetene for utvikling i hele den nye kommunen. For Orkland kommune vil forslaget medføre en sterk
reduksjon av tjenestetilbudet. Dette tilsammen er et klart brudd med intensjonene for sammenslåingen til Orkland
kommune.
Hvis forslaget i rapporten om bo- og arbeidsmarkedsregionene opprettholdes så er Fellesnemnda i Orkland redd
for at det nye kommunestyret i Orkland vil se seg nødt til å vurdere en søknad om å oppheve nye Orkland
kommune og gå tilbake til gammel kommunestruktur.
Videre forutsetter fellesnemnda at nye bo- og arbeidsmarkedsregioner blir fastsatt etter hvordan bo- og
arbeidsmarkedet fungerer og ikke på grunnlag av hvilke definisjoner som er lagt til grunn for å beregne nye
regioner.

Avstemming (25 medlemmer)
Arbeidsutvalgets tilråding revidert i møte 09.05.2019 – enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Fellesnemnd Orkland - 09.05.2019
Fellesnemnda for Orkland ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet sørge for at forutsetningene for
kommunereformen blir videreført slik at det blir mulig å opprettholde ulike soner for arbeidsgiveravgift innen en
kommune.
Statens distriktspolitiske virkemidler, i særlig grad differensiert arbeidsgiveravgift, har som mål å kompensere for
ulemper næringslivet i distriktet har, sammenlignet med næringsaktører i byer og urbane strøk. Ulempene for
distriktsnæringslivet er særlig knyttet til transportkostnader/logistikk, samt tilgang på kompetanse og arbeidskraft.
Dette er forhold som ikke endrer seg ved ny kommunestruktur.
I lys av ny kommunestruktur, med til dels store geografiske kommuner er ikke bo- og arbeidsregioner lenger en
egnet “byggestein” for DA-ordningen. Fellesnemnda for Orkland ber derfor Kommunal- og
moderniseringsdepartementet utarbeide nye kriterier for beregning av soner for differensiert arbeidsgiveravgift og
andre distriktspolitiske virkemidler.
Fellesnemnda i Orkland vil påpeke at den foreslåtte inndeling i bo- og arbeidsmarkedsregioner, derigjennom
endring av sonene for DA ordningen, er et klart brudd på forutsetningene for kommunereformen. Dette vil gi
dramatiske konsekvenser for drifta av private bedrifter og kommunen selv. Anslagsvis vil det gi merkostnader i
størrelsesorden 20 mill. kr for næringslivet i distriktet i nye Orkland kommune. For Orkland kommune selv vil
merkostnadene utgjøre ca 24mill. Ekstrakostnaden for næringslivet vil føre til sterk sentralisering og redusere
mulighetene for utvikling i hele den nye kommunen. For Orkland kommune vil forslaget medføre en sterk
reduksjon av tjenestetilbudet. Dette tilsammen er et klart brudd med intensjonene for sammenslåingen til Orkland
kommune.
Hvis forslaget i rapporten om bo- og arbeidsmarkedsregionene opprettholdes så er Fellesnemnda i Orkland redd
for at det nye kommunestyret i Orkland vil se seg nødt til å vurdere en søknad om å oppheve nye Orkland
kommune og gå tilbake til gammel kommunestruktur.
Videre forutsetter fellesnemnda at nye bo- og arbeidsmarkedsregioner blir fastsatt etter hvordan bo- og
arbeidsmarkedet fungerer og ikke på grunnlag av hvilke definisjoner som er lagt til grunn for å beregne nye
regioner.

Behandling i Arbeidsutvalg Orkland - 25.04.2019
Omforent forslag fra Arbeidsutvalg Orkland.
Fellesnemnda for Orkland ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet sørge for at forutsetningene for
kommunereformen blir videreført slik at det blir mulig å opprettholde ulike soner for arbeidsgiveravgift innen en
kommune.
Statens distriktspolitiske virkemidler, i særlig grad differensiert arbeidsgiveravgift, har som mål å kompensere for
ulemper næringslivet i distriktet har, sammenlignet med næringsaktører i byer og urbane strøk. Ulempene for
distriktsnæringslivet er særlig knyttet til transportkostnader/logistikk, samt tilgang på kompetanse og arbeidskraft.
Dette er forhold som ikke endrer seg ved ny kommunestruktur.
I lys av ny kommunestruktur, med til dels store geografiske kommuner er ikke bo- og arbeidsregioner lenger en
egnet “byggestein” for DA-ordningen. Fellesnemnda for Orkland ber derfor Kommunal- og
moderniseringsdepartementet utarbeide nye kriterier for beregning av soner for differensiert arbeidsgiveravgift og
andre distriktspolitiske virkemidler.
Fellesnemnda i Orkland vil påpeke at den foreslåtte inndeling i bo- og arbeidsmarkedsregioner, derigjennom
endring av sonene for DA ordningen, er et klart brudd på forutsetningene for kommunereformen. Dette vil gi
dramatiske konsekvenser for drifta av private bedrifter og kommunen selv. Anslagsvis vil det gi merkostnader i
størrelsesorden 20 mill. kr for næringslivet i distriktet i nye Orkland kommune. For kommunal sektor vil
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merkostnadene også være i tilsvarende størrelsesorden. Dette vil føre til sterk sentralisering, noe som er et klart
brudd med intensjonene for sammenslåingen til Orkland kommune.
Videre forutsetter fellesnemnda at nye bo- og arbeidsmarkedsregioner blir fastsatt etter hvordan bo- og
arbeidsmarkedet fungerer og ikke på grunnlag av hvilke definisjoner som er lagt til grunn for å beregne nye
regioner.
Avstemming
Omforent forslag fra Arbeidsutvalg Orkland – enstemmig vedtatt.

Tilråding i Arbeidsutvalg Orkland - 25.04.2019
Fellesnemnda for Orkland ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet sørge for at forutsetningene for
kommunereformen blir videreført slik at det blir mulig å opprettholde ulike soner for arbeidsgiveravgift innen en
kommune.
Statens distriktspolitiske virkemidler, i særlig grad differensiert arbeidsgiveravgift, har som mål å kompensere for
ulemper næringslivet i distriktet har, sammenlignet med næringsaktører i byer og urbane strøk. Ulempene for
distriktsnæringslivet er særlig knyttet til transportkostnader/logistikk, samt tilgang på kompetanse og arbeidskraft.
Dette er forhold som ikke endrer seg ved ny kommunestruktur.
I lys av ny kommunestruktur, med til dels store geografiske kommuner er ikke bo- og arbeidsregioner lenger en
egnet “byggestein” for DA-ordningen. Fellesnemnda for Orkland ber derfor Kommunal- og
moderniseringsdepartementet utarbeide nye kriterier for beregning av soner for differensiert arbeidsgiveravgift og
andre distriktspolitiske virkemidler.
Fellesnemnda i Orkland vil påpeke at den foreslåtte inndeling i bo- og arbeidsmarkedsregioner, derigjennom
endring av sonene for DA ordningen, er et klart brudd på forutsetningene for kommunereformen. Dette vil gi
dramatiske konsekvenser for drifta av private bedrifter og kommunen selv. Anslagsvis vil det gi merkostnader i
størrelsesorden 20 mill. kr for næringslivet i distriktet i nye Orkland kommune. For kommunal sektor vil
merkostnadene også være i tilsvarende størrelsesorden. Dette vil føre til sterk sentralisering, noe som er et klart
brudd med intensjonene for sammenslåingen til Orkland kommune.
Videre forutsetter fellesnemnda at nye bo- og arbeidsmarkedsregioner blir fastsatt etter hvordan bo- og
arbeidsmarkedet fungerer og ikke på grunnlag av hvilke definisjoner som er lagt til grunn for å beregne nye
regioner.

Prosjektleders innstilling
Fellesnemnda for Orkland ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet sørge for at forutsetningene for
kommunereformen blir videreført slik at det blir mulig å opprettholde ulike soner for arbeidsgiveravgift innen en
kommune.
Videre forutsetter fellesnemnda at nye bo- og arbeidsmarkedsregioner blir fastsatt etter hvordan bo- og
arbeidsmarkedet fungerer og ikke på grunnlag av hvilke definisjoner som er lagt til grunn for å beregne nye
regioner.

PS 20/19 Anskaffelsesstrategi
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 09.05.2019

Avstemming (25 medlemmer)
Arbeidsutvalgets tilråding – enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Fellesnemnd Orkland - 09.05.2019
Fellesnemnda vedtar vedlagte strategi for anskaffelser for Orkland kommune.

Behandling i Arbeidsutvalg Orkland - 25.04.2019

Avstemming
Prosjektleders innstilling – enstemmig vedtatt.

Tilråding i Arbeidsutvalg Orkland - 25.04.2019
Fellesnemnda vedtar vedlagte strategi for anskaffelser for Orkland kommune.

Prosjektleders innstilling
Fellesnemnda vedtar vedlagte strategi for anskaffelser for Orkland kommune.

PS 21/19 Organisering av miljøarbeidet i Orkland kommune - miljøsertifisering
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 09.05.2019

Avstemming (25 medlemmer)
Arbeidsutvalgets tilråding – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Fellesnemnd Orkland - 09.05.2019
Fellesnemnda vedtar at Orkland kommune skal starte prosess for å oppnå å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.

Behandling i Arbeidsutvalg Orkland - 25.04.2019

Avstemming
Prosjektleders innstilling – enstemmig vedtatt.

Tilråding i Arbeidsutvalg Orkland - 25.04.2019
Fellesnemnda vedtar at Orkland kommune skal starte prosess for å oppnå å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.

Prosjektleders innstilling
Fellesnemnda vedtar at Orkland kommune skal starte prosess for å oppnå å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.

Side 9 av 11

PS 22/19 Valginformasjon - Orkland
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 09.05.2019

Avstemming
Arbeidsutvalgets tilråding – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Fellesnemnd Orkland - 09.05.2019
Orkland kommune utarbeider en valgavis som omhandler:
1.Fakta om Kommune- og fylkestingsvalget 2019
2.Fakta om nye Orkland kommune, basert på kommuneplanens samfunnsdel
3.Presentasjon av de politiske listeforslagene. Hvert parti får en nærmere angitt tekstmengde og
bildeplass for å presentere sine politiske budskap.
Valgavisen utarbeides som en 12-siders avis i tabloidformat (papir) og i bladbart PDF-format for
publisering på nett. Papirutgaven produseres og distribueres som såkalt innstikk i avisa Sør-Trøndelag i
fulldistribusjon lørdag 10. august i de fire kommunene. Det skal også produseres video til nettside og
sosiale medier.
Kostnadene til disse tiltakene dekkes av Orkland. Øvrige kostnader knyttet til valggjennomføring 2019
dekkes av de enkelte kommunene.

Behandling i Arbeidsutvalg Orkland - 25.04.2019
Arbeidsutvalget forslag
endre distribusjonsdato til 10. august.
Avstemming
Prosjektleders innstilling med endring av distribusjonsdato – enstemmig vedtatt.

Tilråding i Arbeidsutvalg Orkland - 25.04.2019
Orkland kommune utarbeider en valgavis som omhandler:
1.Fakta om Kommune- og fylkestingsvalget 2019
2.Fakta om nye Orkland kommune, basert på kommuneplanens samfunnsdel
3.Presentasjon av de politiske listeforslagene. Hvert parti får en nærmere angitt tekstmengde og
bildeplass for å presentere sine politiske budskap.
Valgavisen utarbeides som en 12-siders avis i tabloidformat (papir) og i bladbart PDF-format for
publisering på nett. Papirutgaven produseres og distribueres som såkalt innstikk i avisa Sør-Trøndelag i
fulldistribusjon lørdag 10. august i de fire kommunene. Det skal også produseres video til nettside og
sosiale medier.
Kostnadene til disse tiltakene dekkes av Orkland. Øvrige kostnader knyttet til valggjennomføring 2019
dekkes av de enkelte kommunene.
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Prosjektleders innstilling
Orkland kommune utarbeider en valgavis som omhandler:
1. Fakta om Kommune- og fylkestingsvalget 2019
2. Fakta om nye Orkland kommune, basert på kommuneplanens samfunnsdel
3. Presentasjon av de politiske listeforslagene. Hvert parti får en nærmere angitt tekstmengde og
bildeplass for å presentere sine politiske budskap.
Valgavisen utarbeides som en 12-siders avis i tabloidformat (papir) og i bladbart PDF-format for
publisering på nett. Papirutgaven produseres og distribueres som såkalt innstikk i avisa Sør-Trøndelag i
fulldistribusjon torsdag 29. august i de fire kommunene. Det skal også produseres video til nettside og
sosiale medier.
Kostnadene til disse tiltakene dekkes av Orkland. Øvrige kostnader knyttet til valggjennomføring 2019
dekkes av de enkelte kommunene.
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