
for nye Orkland kommune 

Overordnet prosjektplan  



1. Prosjektbeskrivelsen 

• Prosjektbeskrivelsen er det samlede 
styringsdokument for gjennomføring av 
sammenslåing av Orkdal, Meldal, Agdenes og 
deler av Snillfjord kommune.  

• Den ligger til grunn for aktivitetene fra 
prosjektene i både fase 2 og 3, og fram mot 
gjennomføringen er fullført 01.01.2020, og 
Orkland kommune er en realitet. 

• Her skal kommunestyrene som 
oppdragsgivere, prosjektorganisasjonen og 
andre finne nødvendig informasjon om 
hovedtrekkene i prosessen. 

• Prosjektplanen er et dynamisk 
arbeidsverktøy. Det er vanskelig på et så 
tidlig tidspunkt å ha en fullstendig oversikt 
over alle aktiviteter som skal gjennomføres. 
Arbeidsutvalget får fullmakt til å revidere og 
oppdatere prosjektplanen underveis i 
prosessen. 
 



 
2. Mål, grunnlag og mandat  

2.1 Grunnlaget for sammenslåingen 
• Kommunestyrene i Orkdal, Meldal, Agdenes 

og Snillfjord har i juni 2016 fattet vedtak om 
sammenslåing. 

• Stortinget skal vedta ny kommunestruktur 
våren 2017. 

• Den nye kommunen skal bestå av Orkdal, 
Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord.  Den 
nye kommunen skal hete Orkland kommune. 
Den nye kommunen skal etableres fra 
01.01.20 

2.2 Målsetting for sammenslåingen 
• Målsettingen er fastsatt i intensjonserklæring 

vedtatt av kommunestyrene i oktober 2016 
og signert av ordførere 31.10.16 

• Overordnet mål og intensjon for 
sammenslåingen er at vi  skal sammen 
utvikle en aktiv, attraktiv og miljøvennlig 
kommune som et sterkt tyngdepunkt i 
sørvest-Trøndelag. Dette skal realiseres 
gjennom: 
– Vekst og utvikling i alle deler av kommunen. 
– Et enda bedre tjenestetilbud enn 

enkeltkommunene kan tilby. 
– En rasjonell og veldrevet organisasjon som 

sikrer best mulig ressursutnytting. 
– Et lokaldemokrati som er åpent og 

engasjerende og samspiller med næringsliv og 
frivillig sektor. 

 
• Vedlagt prosjektplanen ligger 

intensjonsavtalen i sin helhet. 
 



3. Prosjektorganisering 
Interimsstyret/Fellesnemd: 

• Består av formannskapene i de fire kommunene. Totalt 28 medlemmer. 

• Nemnda skal ansette prosjektleder og ny  rådmann. 

• Skal vedta sentrale dokumenter:  

– Framdriftsplan/ prosjektplan 

– Økonomiplan for sammenslåingsprosessen 

– Omstillingsplaner/ planer for overføring av personell 

– Informasjonsplaner 

– Planer for kulturbygning og sosiale aktiviteter 

• Interimsstyret/fellesnemd følger gjennomføring og milepæler underveis gjennom 
rapportering fra prosjektleder 

Arbeidsutvalg (AU) 

• Består av  ordfører og en fra opposisjonen i hvert av de fire formannskapene . 

• Arbeidsutvalget innstiller ovenfor nemda.  

• AU får fullmakt fra fellesnemda til avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker, eller i saker 
som ikke er av prinsipiell karakter. 

Partssammensatt utvalg:  

• Partssammensatt utvalg bestående av arbeidsutvalget og fire tillitsvalgte, hvorav en 
fra hver av de fire kommunene.  

• Partssammensatt utvalg skal innstille ovenfor nemda i prinsipielle saker innen 
personalområdet . 

Prosjektleder:  

• Ansvarlig for framdrift og prosjektplan, og innstiller ovenfor AU/partssammensatt 
utvalg/interimsstyret/ fellesnemd. 

Rådmannsgruppa:  

• Referansegruppe for prosjektleder. Alle saksframlegg skal forankres i 
rådmannsgruppa før behandling i interimsstyret/ fellesnemnd. 



4. Fellesnemndas mandat (1/2) 
1. Formål 
Fellesnemda får som mandat å forberede kommunesammenslåingen, og 
sikre nødvendig samordning mellom de fire kommunene i perioden fra 
søknad om sammenslåing er sendt, til konstituerende møte er holdt av 
nyvalgt kommunestyre.  
 
2. Fellesnemndas sammensetning 
Fellesnemnda består av formannskapene i de fire kommunene. Det gir ei 
felles nemnd med 28 representanter. Nemnda velger selv leder og nestleder 
(jfr. Inndelingslova §26). 
 
3. Fellesnemndas fullmakter 
Fellesnemnda skal søke å oppnå konsensus i alle avgjørelser. Ved uenighet 
skal Fellesnemnda vurdere om spørsmålet kan utsettes til etter at nytt 
kommunestyre er konstituert. Forhold som likevel vurderes som nødvendig å 
ta stilling til avgjøres med alminnelig flertall. 
Fellesnemnda skal i åpne møter planlegge og forberede iverksettingen av 
sammenslåingen fram til konstituering av nytt kommunestyre i  nye Orkland 
kommune. Herunder ligger ikke styringen av den daglige driften i de fire 
kommunene fram til sammenslåingstidspunktet. 
 
 Dette innebærer at fellesnemnda; 
 
a) gjennomgår og vurderer alle prinsipielle forhold vedr 
sammenslåingsprosessen. Videre kan fellesnemnda fatte vedtak i alle saker 
som er nødvendig for å etablere den nye kommunen med mindre dette 
påvirker en eller flere av de eksisterende kommunene. Nemnda disponerer 
engangstilskudd og reformstøtte fra staten i forbindelse med 
kommunesammenslåingen. 

 

 
b) kan inngå avtaler på vegne av den nye kommunen. 
c) godkjenner sentrale styringsdokument for prosessen som: 

– Framdriftsplan/ prosjektplan 
– Økonomiplan for selve sammenslåingsprosessen 
– Omstillingsplaner / planer for overføring av personell 
– Kommunikasjonsplaner (internt og eksternt) 
– Planer for kulturbygging og sosiale aktiviteter 
– Eventuelt andre dokument som ansees nødvendig for ansvarlig 

styring av prosessen 
–   

d) tar avgjørelse i valg av hovedmodell for den politiske organisering av 
den nye kommunen. Herunder reglement for de nye politiske organene 
og reglement for arbeidsvilkårene for kommunens politikere. 

e) drøfter valg av hovedmodell for administrativ organisering av den nye 
kommunen, sammen med prosjektleder/ ny rådmann.  

f) vedtar kommunevåpen for den nye kommunen. 
g) har ansvaret for det forberedende arbeidet med budsjettet for det 

første driftsåret etter at sammenslåingen er satt i verk (2020).  
h) kan gi uttalelser om årsbudsjett og økonomi- og handlingsplan for de 

fire kommunene.  
i) ansetter rådmann og revisor i den nye kommunen. Fellesnemnda tar 

stilling til revisjonsordning for den nye kommunen etter innstilling fra 
kontrollutvalgene i de fire kommunene. 



4. Fellesnemndas mandat (2/2) 
4. Forholdet til kommunestyrene 

Kommunene har i perioden frem til 1.januar 2020 ansvar for sin ordinære drift, men 
spørsmål som kan ha betydning for den nye kommunen bør først drøftes i 
fellesnemnda.  

Dersom enkelte saker som vedkommer sammenslåingsprosessen er av en slik art at 
de må behandles i en eller flere kommunestyrer, har Fellesnemnda tilrådingsrett 
overfor kommunestyrene.  Dette gjelder spesielt tiltak knyttet til 
handlingsprogram/økonomiplan, der investeringer må vurderes spesielt. 

 

5. Arbeidsutvalg 

Arbeidsutvalget er satt ned av fellesnemnda ut fra vedtak på representanter fra den 
enkelte kommune.  Utvalgets hovedoppgave er å fastsette agenda for fellesnemndas 
møter.  Arbeidsutvalget har innstillingsrett overfor fellesnemnda. Det skal også 
fremme forslag om sammensetning og mandat for eventuelle folkevalgte 
temakomiteer som nedsettes av fellesnemnda. 

  

6. Partssammensatt utvalg   

Partssammensatt utvalg underlagt fellesnemnda som består av arbeidsutvalget, samt 
en tillitsvalgt fra hver av kommunene. Utvalget skal behandle saker som gjelder 
forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget skal 
behandle saker som vedrører overordnede personalpolitiske spørsmål, retningslinjer 
og planer i forbindelse med kommunesammenslåingen 

7. Delegasjon 
Fellesnemnda kan gi arbeidsutvalget og/eller administrasjonen fullmakt til å 
gjøre vedtak i enkeltsaker eller i saker som ikke er av prinsipiell karakter. 
  
 8. Saksforberedelse 
a) Prosjektleder/ ny rådmann forbereder saker til fellesnemndas 
arbeidsutvalg. 
b) Arbeidsutvalget innstiller i saker til fellesnemnda 
c) Rådmennene og prosjektleder har møte- og talerett i fellesnemnda. 
  
9. Funksjonsperiode 
Fellesnemnda konstituerer seg selv og velger selv leder og nestleder. 
a) Fellesnemndas funksjonsperiode varer fram til konstituering av 
kommunestyret i nye Orkland 
kommune. 
b) Lederen i fellesnemnda kaller sammen det nyvalgte kommunestyret til 
konstituerende møte.  
c) Leder av fellesnemnda leder møtet fram til ny ordfører er valgt. 
 
10. Interkommunalt samarbeid 
Fellesnemnda kan fremme innstilling overfor kommunestyrene dersom det 
blir behov for å gjøre endringer i interkommunale samarbeid fram mot 
sammenslåingstidspunktet.  
 



5. Delegering fra Fellesnemnda  

Delegering til Fellesnemndas leder  

• Fellesnemndas leder er rettslig representant for den nye kommunen og 
underskriver på dennes vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt 
andre.  

• Fellesnemndas leder er den nye kommunens representant i de tilfeller hvor 
annen person ikke er særskilt valgt. Fellesnemndas leder har rett til å 
bemyndige andre til å delta og til å representere.  

•  Fellesnemndas leder kan innvilge offentlige gaver og oppmerksomhet 
knyttet til den nye kommunen for inntil kr 1000 i hvert enkelt tilfelle.  

 

Delegering til prosjektleder  

• Prosjektleder innstiller i alle saker til Arbeidsutvalg og partssammensatt 
utvalg.  

• Prosjektleder har ansvar for at saker som legges fram, er forsvarlig utredet, 
og har ansvar for at vedtak blir iverksatt.  

• Prosjektleder har ansvar for koordinering av politiske og administrative 
prosesser og sørger for at det fattes vedtak som sikrer nødvendig framdrift 
for etablering av den nye kommunen.  

• Prosjektleder for kommunesammenslåingen gis myndighet til å ta 
avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell betydning og hvor slik 
myndighet ikke er tildelt andre.  

• Prosjektleder har innkjøps- og anvisningsmyndighet innen Fellesnemndas 
budsjett i samsvar med vedtatte prioriteringer, og myndighet til å anta 
tilbud/anbud dersom slik myndighet ikke er lagt til andre nemnder eller 
organer samt å inngå kontrakter for arbeid og leveranser.  

• Prosjektleder har fullmakt til å overføre personell til den nye kommunen. 
Overføringene gjennomføres i samarbeid med tillitsvalgte og i samsvar 
med gjeldende lover og regelverk for virksomhetsoverdragelse.  

• Prosjektleder har tilsettingsmyndighet til nye stillinger i den nye 
kommunen. Unntatt fra dette er tilsetting av rådmann og revisor.  

• Prosjektleder avgjør selv om myndighet skal videredelegeres internt.  

 

 

Retningslinjer for bruk av delegert myndighet 

• All delegert myndighet skal utøves i henhold til gjeldende lover, forskrifter 
og retningslinjer gitt av overordnet organ, og i samsvar med de 
saksbehandlingsregler som følger av lover, forskrifter og god 
forvaltningsskikk. For øvrig skal delegert myndighet utøves innenfor de 
plan- og budsjettrammer som er vedtatt av Fellesnemnda.   

 

 



6. Faggrupper og hovedgruppestruktur 

• Arbeids- og  faggrupper kan opprettes av 
prosjektleder/ny rådmann eller rådmannsgruppen i 
fellesskap fram til prosjektleder/ ny rådmann er på 
plass. 

• Gruppene skal bidra til å utrede innhold, 
organisering, struktur og lokalisering for 
tjenesteområdene. Ansattes representanter skal 
involveres i prosessene i hovedgruppene.  

• Utredningsarbeidet skal omfatte alle 
ansvarsområder innen sektorene/ virksomhetene. 
Det skal tilrettelegges for en effektiv 
tjenesteproduksjon som sikrer innbyggerne gode og 
likeverdige tjenester.  

• Faggruppene opprettes og avvikles underveis i 
prosessen ettersom de fullfører oppgavene sine.  

• Sammensetning av hovedgrupper: 
– Prosjektleder 
– 1-2 personer fra  administrasjon i hver kommune. 
– Inntil 4 tillitsvalgt i hver gruppe. 

 
• Faggrupper settes sammen ut fra 

hensiktsmessighet. 
 



7. Mandat for hoved- og faggrupper 

Oppdraget i fase I:  

1. Bli kjent med hverandre!  

2. For alle fire kommuner skaffe en hensiktsmessig oversikt over:  

- Organisering/tjenester/fagområder  

- Gjeldende planer, lokale forskrifter og interne reglement  

- Avtaler med eksterne samarbeidsparter (statlige etater, 
fylkeskommune, kommuner, IKS, KF, regionråd, vertskommuner)  

- Avtaler med eksterne leverandører av varer og tjenester  

3. Foreslå ambisjonsnivå i forhold til innovative løsninger og 
gevinstrealisering. 

4. Avklare kritiske områder i gjennomføringsfasen (ROS). 

5. Forslag til organisering av funksjoner/fagområder i ny kommune.  

Tidsfrist for arbeidet: ……….  

 

 

Prioritering og planlegging (fase II)  

• På bakgrunn av kartleggingen skal arbeidsgruppene prioritere 
og planlegge framtidige strukturer innenfor de ulike 
fagområdene.  

• Tidsfrist for arbeidet: ……….  

 

 

• Gjennomføring (fase III) 

• Det bør utpekes ledere av arbeidsgruppene. Arbeidsgruppene 
får et oppdrag og et rammebudsjett. Lederne har alle 
fullmakter innenfor sitt fagområde og rammebudsjett. 

• Prosjektleder avholder jevnlige møter med lederne av 
arbeidsgruppene. 

1. fase: Kartlegging 2. fase: Prioritering 3. fase: Gjennomføring 

Faggruppenes innspill skal behandles i hovedgrupper. Hovedgrupper rapporterer til prosjektleder.  
(Rådmannsgruppa vil i felleskap fungere som prosjektleder fram til ny prosjektleder er ansatt) 
 



8. Ansattes representanter i prosessen  

Tillitsvalgte og verneombud skal involveres i 
omstillingsarbeidet. Den administrative 
omorganiseringen skal gjennomføres ved en 
inkluderende prosess i nært samarbeid med de 
tillitsvalgte og medarbeidere. 
Tillitsvalgte er med i partsammensattutvalg, samt 
deltar i hovedgrupper. 
Det oppfordres til å det opprettes et felles 
tillitsvalgte forum for Orkland kommunene. (ref 
Namsos). Formålet med forumet er: 

– Felles informasjon 
– Drøfte på tvers av kommunegrenser og 

forbund 
– Et forum der prosjektleder møter tillitsvalgte 
– Velge representanter inn i hovedgrupper. 

Hovedverneombudene har også en viktig 
funksjon inn i sammenslåingsprosessen.  Det vil 
være viktig å kunne involvere 
hovedverneombudene på en god måte.  

 



9. Planer som skal utarbeides 

– Revidert intensjonsavtale  
(underskrevet 31.10.2016) 

– Mandat for fellesnemnden 
(vedtak i K-styrene februar/mars) 

– Gjennomgang av interkommunalt 
samarbeid (Pågående – plan 
ferdig) 

– Framdriftsplan/ prosjektplan 
– Omstillingsplaner/ planer for 

overføring av personell 
– Informasjonsplaner 
– Økonomiplan for 

sammenslåingsprosessen 
– Planer for kulturbygning og 

sosiale aktiviteter 
– Strateginotat: Grenseoppganger 

mellom drift og sammenslåing. 
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10. Milepælsplan 

Framdriftsplan (Foreløpig se excelark) 



11. Økonomiplan 

• Budsjett og regnskap for sammenslåingsprosessen føres 
adskilt fra den ordinære kommunale driften i de fire 
kommunene. Kostnadene skal dekkes innenfor 
omstillingsmidler/ reformstøtte mottatt av sentrale 
myndigheter, ca 60 millioner kroner. Endelig beløp avklares 
våren 2017. 

• Det utarbeides et budsjett for bruk av omstillingsmidlene/ 
reformstøtten for 2017. Budsjett for 2017 behandles i 
fellesnemnda.  

• Dersom ikke hele reformstøtten benyttes 
omstillingsprosessen er det et mål at resterende midler settes 
på fond til å finansiere utvikling av den nye kommunen, for 
eksempel tiltak som bygger opp under lokal identitet, felles 
opplevelser, og/ eller bidrar til utvikling av lokalsentre i den 
nye kommunen. 

• Regnskapet føres i tråd med vanlig regnskapsskikk og skal vise 
forbruket på de ulike aktiviteter. 

• Budsjett første driftsår 2020 
• I 2019 skal det utarbeides budsjett for 2020 som er det første 

driftsåret i Orkland kommune samt økonomiplan for perioden 
2020-2024 

• Det må vurderes om det skal enes om et minimumskrav til  
driftsmargin i kommunene fram mot 2020 

• Det må legges opp til en gradvis harmonisering av 
handlingsplaner fram mot 2020. 
 
 

• Det utarbeides et reformbudsjett som viser alle ekstra 
inntekter som reformprosessen utløser.  

• (De største postene er vanligvis:  
– IKT integrasjon (50 %?)  
– Innbyggerprosesser  
– Drift av prosjektorganisasjonen / frikjøp / kompensasjon ) 

• Det utarbeides et overordnet budsjett for 2017 i løpet av 
våren. 
 


