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Saksgang 
Saknummer Utvalg Møtedato 

20/18 Arbeidsutvalg Orkland 15.11.2018 

27/18 Fellesnemnd Orkland 21.11.2018 

Handlingsplan Orkland 

 

Vedlegg 

1 Rådmannens forslag til handlingsplan Orkland 

2 Rådmannens forslag til handlingsplan Orkdal 

3 Rådmannens forslag til handlingsplan Meldal - handlingsplan 

4 Rådmannens forslag til handlingsplan Meldal - økonomiplan 

5 Rådmannnens forslag til handlingsplan -Agdenes 

6 Rådmannens forslag til handlingsplan Snillfjord 

Behandling i Fellesnemnd Orkland - 21.11.2018  

Økonomisjef Orkland Svein Henry Berdal orienterte. 

 

Endringsforslag fra Meldal formannskap 

Fellesnemda anbefaler kommunestyrene å vedta fremlagte reviderte budsjetter for 2019 og handlingsplan for 

Orkland 2020-2022 

Fellesnemda anbefaler at det innføres eiendomsskatt på vann, vind og overføringslinjer for Orkland fra og med 

2020.  

Det anbefales Orkdal og Agdenes å starte innføringen av eiendomsskatt på vann, vind og overføringslinjer fra og 

med 2019 med 1/1000. Denne økes til 7/1000 fra og med 2020. 

 

For å unngå overgangsordning eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger i 2020 anbefales det at Meldal finner 

innsparinger i 2019-budsjettet i størrelsesorden 3 mill. kr med effekt for 2020 i størrelsesorden 6 mill. kr.  

Oppstart Meldal Helsetun blir 1/8-2019. Det gir sparte rente- og avdrag på 2,9 mill.i 2020. Innsparingen tas inn i 

handlingsplan 2020 

Overgangsordning eiendomsskatt næring beholdes i Meldal og Snillfjord for 2020.  

Prosjektleder bes utrede ytterligere innsparinger for å redusere behovet for overgangsordning eiendomsskatt. 

Utredningen legges fram ved oppstart budsjettprosess våren 2019. 

 

Oddbjørn Bang fremmet følgende forslag: 

Fellesnemnda er orientert om at kirkelig fellesråd har valgt ekstern utlysning for ny kirkeverge i Orkland. Dette 

står fellesrådet selvsagt fritt til å gjøre. Fellesnemnda vil imidlertid påpeke at en ekstern utlysning  kan medfører 

ansettelse av ekstern kirkeverge. Dette vil medføre betydelig økte kostnader. Fellesnemnda tar det som en 

selvfølge at slik selvvalgte ekstrakostnader i sin helhet dekkes av fellesrådet. 

 

 



Avstemming (26 medlemmer) 

Formannskapets tilråding -  

Meldal formannskaps forslag – enstemmig vedtatt. 

Oddbjørn Bangs forslag – enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Fellesnemnd Orkland - 21.11.2018 

Fellesnemda anbefaler kommunestyrene å vedta fremlagte reviderte budsjetter for 2019 og handlingsplan for 

Orkland 2020-2022 

Fellesnemda anbefaler at det innføres eiendomsskatt på vann, vind og overføringslinjer for Orkland fra og med 

2020.  

Det anbefales Orkdal og Agdenes å starte innføringen av eiendomsskatt på vann, vind og overføringslinjer fra og 

med 2019 med 1/1000. Denne økes til 7/1000 fra og med 2020. 

 

For å unngå overgangsordning eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger i 2020 anbefales det at Meldal finner 

innsparinger i 2019-budsjettet i størrelsesorden 3 mill. kr med effekt for 2020 i størrelsesorden 6 mill. kr.  

Oppstart Meldal Helsetun blir 1/8-2019. Det gir sparte rente- og avdrag på 2,9 mill.i 2020. Innsparingen tas inn i 

handlingsplan 2020 

Overgangsordning eiendomsskatt næring beholdes i Meldal og Snillfjord for 2020.  

Prosjektleder bes utrede ytterligere innsparinger for å redusere behovet for overgangsordning eiendomsskatt. 

Utredningen legges fram ved oppstart budsjettprosess våren 2019. 

 

Fellesnemnda er orientert om at kirkelig fellesråd har valgt ekstern utlysning for ny kirkeverge i Orkland. Dette 

står fellesrådet selvsagt fritt til å gjøre. Fellesnemnda vil imidlertid påpeke at en ekstern utlysning  kan medfører 

ansettelse av ekstern kirkeverge. Dette vil medføre betydelig økte kostnader. Fellesnemnda tar det som en 

selvfølge at slik selvvalgte ekstrakostnader i sin helhet dekkes av fellesrådet. 

 

 

 

 

Behandling i Arbeidsutvalg Orkland - 15.11.2018  

Økonomisjef i Orkland Svein Henry Berdal orienterte. 

 

Oddbjørn Bang fremmet følgende endringsforslag: 

Prosjektleder får i oppdrag å bake inn følgende tiltak i HP 2020-2022 fram til Fellesnemndas behandling 

 Newtonrom . 

 Næringssjef 100% stilling. 

 Fremskynding av Lensvik skole med ett år. 

  

Redaksjonell endring: 

Agdenes tas inn i følgende setning: «Det anbefales Orkdal og Agdenes å starte innføringen av eiendomsskatt på 

vann, vind og overføringslinjer fra og med 2019 med 1/1000 

Avstemming 

Prosjektleders innstilling – enstemmig vedtatt  

 

Oddbjørn Bangs endringsforslag - enstemmig vedtatt. 

 

Protokolltilførsel - stemmeforklaring 

Vibeke Mehlum og Olaug Muan tar forbehold om endringer inn til Fellesnemd angående setningen 

≠Overgangsordning for eiendomsskatt beholdes i 2020 for Snillfjord og Meldal, men fases ut i 2021≠ 

 



 

Tilråding i Arbeidsutvalg Orkland - 15.11.2018 

Fellesnemda anbefaler kommunestyrene å vedta fremlagte budsjetter for 2019 og handlingsplan for Orkland 

2020-2022  

Fellesnemda anbefaler at det innføres eiendomsskatt på vann, vind og overføringslinjer for Orkland fra og med 

2020. Overgangsordning for eiendomsskatt beholdes i 2020 for Snillfjord og Meldal, men fases ut fra 2021. Det 

anbefales Orkdal og Agdenes å starte innføringen av eiendomsskatt på vann, vind og overføringslinjer fra og med 

2019 med 1/1000. Denne økes til 7/1000 fra og med 2020. 

 

Prosjektleder får i oppdrag å bake inn følgende tiltak i HP 2010-2022 fram til Fellesnemndas behandling 

 Newtonrom . 

 Næringssjef 100% stilling. 

 Fremskynding av Lensvik skole med ett år. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Fellesnemda anbefaler kommunestyrene å vedta fremlagte budsjetter for 2019 og handlingsplan for Orkland 

2020-2022 

Fellesnemda anbefaler at det innføres eiendomsskatt på vann, vind og overføringslinjer for Orkland fra og med 

2020. Overgangsordning for eiendomsskatt beholdes i 2020 for Snilllfjord og Meldal, men fases ut fra 2021. Det 

anbefales Orkdal å starte innføringen av eiendomsskatt på vann, vind og overføringslinjer fra og med 2019 med 

1/1000. Denne økes til 7/1000 fra og med 2020. 

 

 

Bakgrunn for saken 

Det har vært flere samlinger både politisk og administrativ knyttet til budsjettprosessen. Problemstillinger knyttet 

til kommunesammenslåingen har vært sentral på disse samlingene.   

Det har siden i høsten 2017 vært arbeidet i faggrupper med problemstillinger knyttet til likheter og forskjeller i 

tjenestenivå og organisering, mellom de fire kommunene. Dette arbeidet har vært komplementert med KOSTRA 

sammenligninger og kvantitative kartlegginger.  

Det er relativt stor størrelses forskjell mellom kommunene som skal gå sammen, samt at kommunene også er 

relativt ulike mhp bosetningsmønster. Derfor har vi hatt mange gode diskusjoner knyttet til analysene med å se 

forskjeller og likheter, få felles forståelse av sentrale nøkkeltall, nivellering av tjenestenivå og muligheter for å 

realisere gevinster knyttet til sammenslåingen.   

Det har på disse samlingene knyttet til budsjettprosessen har det vært stor enighet om at vi må bruke 2019 

budsjettene på å nærme oss hverandre der de fire kommunene er forskjellige. Det har vært sentralt i prosessen at 

både politisk og administrativt nivå må jobbe sammen på tvers av de gamle kommunene for å fremme en enighet 

om prioriteringer og satsinger i 2019 og framover.  

Prosessplan 

Å arbeide sammen med budsjett og handlingsplan i en stor sammenslåingsprosess er komplekst, og klimaet har 

vært preget av nybrottsarbeid, åpenhet og godt samarbeid. For at vi skal lykkes med kommunereformen er det 

viktig at vi siste år som enkelt kommuner legger grunnlaget for forsvarlig og god økonomistyring inn i Orkland.   

2019 vil være det siste året Orkdal, Meldal, Agdenes og Snillfjord skal ha eget budsjett. Handlingsplanen for alle 

de fire kommunene går tre år inn i Orkland kommune.   

For det totale økonomiske bildet for den nye kommunen, må fellesnemnda se på dokumentet for Orkland for 

handlingsplanperioden 2020-2022, og budsjettene for 2019 for den enkelte kommune.   

 

Fellesnemda har uttalerett i budsjettsaker for sammenslåingskommunene, og kan gi anbefalinger til 

kommunestyrene.   

Vurdering 

Fremgår av vedlagte dokumenter 



Tilrådingens økonomiske konsekvenser 

Fremgår av vedlagte dokumenter 

Konsekvenser for vedtatte målsettinger 

 


