
Fra: Knutsen Stine <Stine.Knutsen@orland.kommune.no> 
Sendt: 12. mai 2021 11:26 
Til: Torbjørn Berglann 
Emne: VS: Budsjettsak for 2019 - budsjettet i Bjugn Kommune. 
 
 
Fra: Postmottak Ørland  
Sendt: onsdag 12. mai 2021 11:09 
Til: Lund Laila Selnes <lailalund@broadpark.no <mailto:lailalund@broadpark.no>>; 
torbjørn.berglann@konsek.no <mailto:torbjørn.berglann@konsek.no> 
Emne: VS: Budsjettsak for 2019 - budsjettet i Bjugn Kommune. 
 
Også tatt inn på sak i ephorte - 21/2119 - saksbehandler Emil Raaen. 
 
Vennlig hilsen 

Stine Knutsen 
Arkivmedarbeider 
 

 
 
Mob: 988 58 385 
www.orland.kommune.no <http://www.orland.kommune.no/> 
 
Epost fra og til Ørland kommune er offentlig. Henvendelser som fører til saksbehandling arkiveres og blir 
dermed synlig på postlista <https://innsyn.fosendrift.no/Innsyn-ORL/registryentry>. 
 
 
Fra: Perodd Solberg <posol@online.no <mailto:posol@online.no>>  
Sendt: tirsdag 11. mai 2021 11:04 
Til: Postmottak Ørland <Postmottak@orland.kommune.no <mailto:Postmottak@orland.kommune.no>>; 
Myrvold Tom <Tom.Myrvold@orland.kommune.no <mailto:Tom.Myrvold@orland.kommune.no>>; 
Undertun Ogne <Ogne.Undertun@orland.kommune.no <mailto:Ogne.Undertun@orland.kommune.no>> 
Emne: Fwd: Budsjettsak for 2019 - budsjettet i Bjugn Kommune. 
 

 

  
Att; Kontrollutvalget i Ørland Kommune. 
  
  
  
Undertegnede var med i Bjugn Kommunestyre da budsjettet for 2019 ble vedtatt. En av 
postene var på kr.300000 til "vedlikehold"av fergelemmene på Dypfest og Tarva. I løpet av 
2019 ble det spurt om framdrifta. En hadde da en person som gjennomgikk framdrift av 
prosjekter i kommunen, men fergelemprosjektet var ikke da igangsatt. 
  
På budsjettet for 2020 vedtok også det nye kommunestyret i Ørland å bevilge kr.300000 til 



fergelemprosjektet. 
  
På høsten 2020 tok jeg kontakt med Kommunedirektør og spurte om status for prosjektet. 
Fikk formidlet hans fra svar som kom fra avd.ing og ansvarlig for prosjektet at noe var gjort 
og at man ventet på varer som var bestilt. 
  
Kommunestyret vedtok også i budsjettet for 2021 kr.300000 til "prosjektfergelemmer". 
Betyr det at når dette beløpet settes opp på nytt at påløpne kostnader i prosjektet ikke er 
betalt i 2020? 
  
Ber Kontrollutvalget medvirke til at ønskede prosjekt gjøres ferdig. 
Det ligger også et langt stag på Dypfest fergeleie som ikke skal være der, ønsker at det 
fjernes. 
  
  
Per Odd Solberg 
  
  
  
  
  
  


