
 

 

 

Kjære alle medarbeidere i framtidige Orkland kommune !  

Vinteren er på hell og vi ser nå fram mot lysere dager og de første lysegrønne skuddene på trærne. I løpet 

av vinteren så har mange vært i sving med å jobbe videre mot nye Orkland kommune. Hele 1700 

medarbeidere har vært på Godfotsamlinger og fått sagt sin mening om hvordan vi ønsker å ha det inn i den 

nye storkommunen. VI har også fått overraskende entydige tilbakemelding på at de aller fleste trives på 

jobb, selv om vi er i gang med en stor omstilling. Kanskje den største omstillingen som flere av dere vil være 

med på i løpet av arbeidslivet! Dette er utrolig bra, og det ligger et ansvar her for oss alle – men spesielt 

ledere - å sørge for at folk har det like bra også inn i ny kommune. 

 

Status innplassering av medarbeidere 

De fleste medarbeidere er nå innplassert og vet hvor i organisasjonen de skal jobbe fra 1. januar 2020. På 

Stab, Oppvekst og Helse og mestring gjenstår det noen få innplasseringssaker, og medarbeidernivået på 

tekniske tjenester er ikke i havn ennå. Vi tar sikte på å få på plass disse så snart som mulig.  

Formelle avklaringer med delingen av Snillfjord kommune gjør som tidligere informert om at vi må avvente 

videre innplasseringsprosess her. Det er nedsatt et forhandlingsutvalg bestående av ordførerne for de 

kommunene som utgjør framtidige Heim, Orkland og Hitra kommune for å få på plass de nødvendige 

avklaringer før vi kan gå videre i prosessen.  

Leder for kommunikasjon og digitalisering er nå ansatt. Eivind Sperre Austnes (42) vil 

slutte seg til rådmannens ledergruppe rett over sommeren, og vil ved siden av å ha 

ledelsen av kommunikasjonsarbeidet også ha overordnet ansvar for IT, arkiv og 

servicekontorene. Eivind bor på Melhus og kommer fra Statens vegvesen der han bl.a. 

har vært kommunikasjonsleder og vært aktiv i kommunikasjonen rundt Miljøpakken i 

Trondheim. Han har en mastergrad i PR-ledelse og strategisk kommunikasjon og 

dessuten 2-årig utdanning innen kommunal planlegging og administrasjon. 

 

Informasjonsmøter 

Vi har gjennom vinteren videreført 

informasjonsmøtene i de fire kommunene. De siste 

gangene har vi hatt møtene på skoler og 

barnehager, og med det så har også skolelever hatt 

muligheten til å været med på møtene og kunne 

stilt spørsmål om ting de har lurt på. Vi er imponert 

over den yngre generasjon som tør å ta ordet på 

«voksenmøter» 😊 Vi vil fortsette å ha møteserier 

utover året og framover vil vi dukke opp på 

møteplasser innen helsetjenestene. Bildet er fra 

siste infomøte på Krokstadøra oppvekstsenter. 



VI oppfordrer for øvrig alle om å være jevnlig innom hjemmesiden nyeorkland.no og dessuten følge 

Orkland kommune på facebook for å få mere informasjon om det som skjer.  

 

Budsjett og samordning av økonomi 

I disse dager starter også arbeidet med framtidig økonomi- og handlingsplan for Orkland kommune opp. 

Dette er et omfattende arbeid som skal ende opp i et budsjett for Orkland og hva som skal prioriteres av 

drift og utvikling innen de kommunale tjenestene. Å sikre likeverdig tjenestenivå og harmonisere 

kommunale avgifter vil være viktige spørsmål å ta stilling til i dette arbeidet. 

 

Kontorplass i det framtidige rådhuset på Orkanger 

I intensjonsavtalen er det fastlagt at det 

framtidige rådhuset vil være det som i dag 

er Orkdal rådhus. Her vil bl.a. politisk og 

administrativ ledelse og tilhørende 

støttefunksjoner (økonomi, lønn, personal, 

arkiv,  informasjon, IT), integrering, 

tildelingskontor, kultur, deler av tekniske 

tjenester, plan/byggesak/geodata og NAV 

være lokalisert. De aktuelle tjenestene har 

gitt innspill på behov for samlokalisering og 

andre fasiliteter. Planleggingen av hvordan 

kontorarealene skal disponeres er i gang og 

vi vil kommet tilbake til saken når en plan 

for dette foreligger. Foreløpig vil 

innflytningsløpet se slik ut: 

• Skatteetaten flytter ut pr 30. april 2019 

• PPT flytter ut av rådhuset våren 2020, og inn i folkehelsesentret. 

• Barnevern flytter ut av rådhuset våren 2020, og inn i folkehelsesentret 

• Psykisk helse på orkanger flytter ut av rådhuset våren 2020 og inn i folkehelsesentret 

• Rådmannens ledergruppe og enhet for integrering flytter inn ca juli 2019 

• Det utarbeides en plan for arealbruk, og tidsplan for videre innflytting. Øvrige flytter inn medio 
2020.  

 

Overføring av ferie og fleksitid 

Ansatte vil ha anledning til å ta med seg inntil 15 plusstimer over til Orkland pr 01.01.20. 

Det vil ikke være adgang til å overføre ferie. Dette med utgangspunkt i ferieloven som pålegger arbeidsgiver 

å sørge for avvikling av ferie og arbeidstaker å ta ut ferie. Enkelttilfeller der det viser seg praktisk umulig å 

ta ut ferie vil bli vurdert på selvstendig basis.  

  

Ofte stilte spørsmål 

Hva skjer med arbeidstidsordningene når vi blir overført til ny kommune ? 

Det må fastsettes nye arbeidstidsordninger for den nye kommunen. Dette gjøres gjennom drøftinger 

mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Dette må være på plass i løpet av høsten. For undervisningspersonalet 

innen oppvekst vil dette skje før oppstart av nytt skoleår til høsten. 



Hva med andre avtaler og ordninger? 

Drøfting av ansatteordninger og forhandling av nye særavtaler/tariffavtaler starter opp i mai og vil 

sannsynligvis bli landet tidlig høst. Det foregår i disse tider også et arbeid med å utarbeide lønnspolitikk for 

Orkland som skal ferdigstilles før sommeren. 

Når blir det utarbeidet seniorpolitikk? 

Seniorpolitikk vil utarbeides i forbindelse med arbeidsgiverpolitikken, og dette vil etter alt å dømme skje 

etter sommeren i 2019. 

Kan noen andre ansatte komme å ta stillingen «min» ? 

Hvis stillingen din er videreført tilnærmet uendret i ny kommune når en tar i betraktning arbeidsoppgaver, 

ansvar, omfang og krav til kompetanse har du det vi kaller «rettskrav» på stillingen, og ingen vil kunne 

komme å gjøre krav på stillingen din. Dette vil være en vurdering som i utgangspunktet tas av arbeidsgiver i 

samråd med tillitsvalgte i forbindelse med innplasseringen på det enkelte tjenesteområde. Samtidig vil du 

ha en selvstendig rett til å gjøre krav på stillingen hvis du kan argumentere for at den er videreført. I så fall 

vil det bli tatt en ny vurdering om du har rettskrav til stillingen.   

 

Hilsen 

Ingvill Kvernmo 

prosjektleder 


