Orientering om status pr. 15.01.2019 Orkland kommune
Sted: Orkdal rådhus, lille kommunestyresal
Tidspunkt: kl. 12.00-15.00

Are Hilstad, leder av fellesnemda:
Fellesnemda har vært i virksomhet i 2 år, men ble først godkjent juni 2017.
Alt er ikke spikret og alle detaljer vil ikke være på plass 01.01.2020 for den nye kommunen,
og sånn bør/må det være. Sammen bygger vi en ny kommune.
Kommunal Rapport august 2018, konklusjon: Orkland kommune er godt i rute.
Bygging av organisasjonen Orkland tar tid, det er en stor kommunesammenslåing med 4
kommuner. I tillegg skal Snillfjord deles mellom tre kommuner. Innbyggerne er utålmodig
mtp. kommunesammenslåingen, de synes det tar for lang tid å få på plass ting som gjelder
dem.
Noe av det som allerede er vedtatt av fellesnemda:
• Politisk organisering. Det blir 5 hovedutvalg + formannskap.
• Kommunikasjonsplan
• Den første handlingsplanen/budsjett for Orkland er vedtatt (1 år før ny kommune er
en realitet).
• Div. styrende dokumenter er vedtatt.
Videre har fellesnemnda startet jobben med å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel og
planstrategi. Store investeringer i sammenslåingskommunene pågår.
Hva er fellesnemndas mandat?
Mandatet er vedtatt av kommunestyrene i sammenslåingskommunene, det er basert på mye
delegering. Mandatet er oppdelt i 10 punkter med underpunkter, det er offentlig og ligger på
hjemmesiden til Orkland kommune http://www.nyeorkland.no/
Inndelingsloven og mandatet er rammeverket som fellesnemnda har å styre etter.
Hva vil fellesnemnda jobbe med i 2019? Herunder eierskap og samarbeid med andre.
Dialog og arbeid med kommuneplanen. Dialogmøter med frivillige organisasjoner og
innbyggere (basert på «kommune 3.0.», utvikling av kommuner skal skje i sterkere samspill
mellom innbyggere og kommune).
Vedta kommunevåpen for den nye kommunen.
Konstituering av kommunestyret i Orkland gjøres mest sannsynlig i løpet av oktober 2019.
Kommunestyret i den nye kommunen skal godkjenne budsjettet for Orkland kommune før
01.01.2020.
Sammenslåingskommunene må være påpasselig med at det ikke blir A- og B- lag, alle
kommunestyrene må/bør være involvert i utviklingsarbeidet, ikke bare fellesnemnda.
Viktige eierskap: Trønderenergi AS, Rosenvik AS, Mist, Næringshagen i Orkdalsregionen og
Hamos IKS. Trønderenergi AS og Orkdal Energi AS (nå Orkland Energi AS) har vært å
presentert seg i et møte i fellesnemnda. Fellesnemda må skaffe full oversikt over eierskap
som kommunene har. Nemda må være bevisst på hva Orkland vil med eierskapet sitt.

Hva bør kontrollutvalgene være særlig oppmerksom på ifht. fellesnemndas arbeid?
Har ikke noe godt svar på dette, men kontrollutvalget må følge opp sin egen kommune også i
2019. Det kan være en fare for at sammenslåingsarbeidet tar så mye tid at det går ut over
tjenestene som kommunen skal gi til sine innbyggere.

Ingvill Kvernmo, prosjektleder / rådmann:
Hvor langt er organiseringen av nye Orkland kommet?
Den politiske og administrative organiseringen som er valgt for sammenslåingen fungerer
godt. Partssammensatt utvalg behandler ansettelsessaker (Arbeidsutvalget og tillitsvalgte).
Tillitsvalgte forum (alle hovedtillitsvalgte i alle organisasjoner i alle kommunene er med).
Orkland organiseres i tre tjenesteområder: helse og mestring, oppvekst, samfunn.
Støttefunksjoner: økonomi, kommunikasjon og digitalisering (IT, arkiv, servicetorg,
kommunikasjon), personal- og organisasjonsutvikling.
Kartleggingsrunde blant ansatte i de 4 kommunene er gjennomført. Kommunalsjefer er tilsatt
og enhetsledere er på plass (mangler ledere til 2 enheter). Innplassering fase 3 er kommet
godt i gang, helsestasjonen har bedt om litt mer tid før innplassering skjer, det samme har
samfunnsområdet. Man regner med å være ferdig med innplasseringen innen utgangen av
februar 2019. Det har vært et usedvanlig godt samarbeid med de tillitsvalgte i denne
prosessen.
Det er bestemt at det blir en kommunelege i 60% og en i 40% stilling.
Det er gjennomført Godtfotsamlinger for ansatte i barnehagene, skolene og stab (godfot: alle
har noe å lære bort og alle har noe å lære). Barnehagene og skolene har laget videofilmer
som viser deres «godføtter», videoene er publisert på hjemmesiden til Orkland.
Nye hjemmesider er opprettet. Personal/lønn- og økonomissystemet Visma er valgt.
Hva vil administrasjonen jobbe med i 2019?
Planstrategi og kommuneplan, gjennomføre flere dialogmøter, arbeidsgiverpolitikk (3
grupper), og jobbe med det nye lederlaget i Orkland.
Det må gjøres noe med fondene som kommunene har på VAR-området (hvordan
tilbakebetales fondsmidlene til innbyggerne i den enkelte kommune?).
Orkland kommune vil ta i bruk sak- og arkivsystemet Tieto (3600).
Hva bør kontrollutvalgene være særlig oppmerksom på ifht. administrasjonenes arbeid?
Det som administrasjonen skal jobbe med i 2019. Rådmannen ber om forståelse for at
sammenslåingen er nybrottsarbeid. Anbefaler at kontrollutvalgene bruker Orkland sine
hjemmesider.

Arve Garberg, økonomiavdelingen i Orkland kommune:
Status for fellesnemndas regnskap
Regnskapet føres som en del av Orkdal kommunes regnskap (eget ansvar (skilles ut)).
Tilskuddene er satt på et bundet fond. En god del utgifter regnskapsføres i den enkelte
kommune selv om den gjelder sammenslåingen (bl.a. personal).
Tilskudd engangskostnader sammenslåing kr. 35,3 mill. Ekstra skjønnsmidler ifm, deling av
Snillfjord kommune 5,7 mill. (totalt kr. 41 mill.). Disse tilskuddene er tenkt til selve drift av
sammenslåingen.
Det er brukt ca. 1,5 mill. i 2017, for 2018 så er utgiftene litt høyere, ca. 6,6 mill. (regnskapet
er ikke avlagt enda). Det er gjort noen investeringer på IT i 2018 (ca. 2 mill.). Utgifter til
prosjektadministrasjon, tilskudd Kirkelig fellesråd og investeringer IT.
Orkland kommune vil få ca. 20 mill. i 2020 etter at sammenslåingsprosessen er ferdig.

Erfaringsutveksling mellom kontrollutvalgsmedlemmene. Hva kan kontrollutvalgene
jobbe med i året som kommer?
Informasjon fra revisor for fellesnemda
Avlevering og avslutning av arkiv i egen kommune
Videreføring av pågående saker til Orkland
Orientering om eierskap i egen kommune
Andre innspill:
Arbeidslivskriminalitet
Høringsinstanser (råd for funksjonsnedsettelse, eldreråd osv.). Bruker Fellesnemnda disse?
Arealplaner (ny og gammel kommune)
Bo- og driveplikt
Beredskap brann, politi, ambulanse og veterinær kan bli en utfordring i den nye kommunen

