
 

 

 

 

Kjære alle medarbeidere i framtidige Orkland kommune!  

Nå er det ikke lenge igjen til vi blir Orkland kommune! Mange ting begynner å komme på plass og bli 

avklart, og samtidig er det mye som gjenstår. Medarbeiderne i de fire sammenslåingskommunene opplever 

nok denne tiden veldig forskjellig. På de tjenesteområdene der det er lite endringer er det ikke sikkert at 

dere opplever så mye i det hele tatt. Men kanskje registrerer dere at lederne er involvert i arbeidet med å 

forberede overgangen til ny kommune, og mange av de ansatte gjør seg også kjent med den nye geografien 

og nye lokasjoner.  Det ligger mye informasjon på nettsiden www.nyeorkland.no, og følg oss gjerne på 

facebook, men om dere savner informasjon så ta kontakt med nærmeste leder eller prosjektmedarbeidere  

til nye Orkland. (Det er kontaktinfo på hjemmesiden). 

 

Status innplassering av medarbeidere 

Nå er de aller fleste av medarbeiderne innplassert og vet hvor de skal jobbe i Orkland kommune. Rett før 

sommeren fikk vi heldigvis en politisk avklaring mellom oss, Heim og Hitra som fører til at ansatte i 

Snillfjord kommune får gå til den kommunen de har ønsket seg. Vi er glade for at avklaringen ble gjort slik 

at vi har kunnet fortsette med å innplassere også Snillfjordingene inn i ny organisasjon.  

 

Budsjett og samordning av økonomi 

Budsjett og handlingsplanarbeid er det stor fokus på for tiden hos alle enhetsledere og kommunalsjefer. 

Det er veldig utfordrende å sy sammen fire kommunebudsjetter der de ting blir budsjettert på ulike steder 

fra kommune til kommune, og deretter sørge for at alt er tatt med. 2020 blir nok et læreår med tanke på 

økonomistyring. 

Det er gjort store og nødvendige investeringer i alle deler i kommunen: Nytt helse- og omsorgssenter i 

Meldal og Agdenes, nye omsorgsboliger i Snillfjord, ny skole og barnehage i Agdenes og Folkehelsesenter i 

Orkdal. Dette vil komme innbyggerne til gode i form av enda bedre tjenester. Samtidig må vi sørge for at vi 

har fortsatt god styring på økonomien. Det er gjort vedtak knyttet til at ikke bli eiendomsskatt på annet enn 

vindkraft og vannkraft i Orkland. Vi er også spente for hva statsbudsjettet som ble lagt fram 7. oktober 

betyr for den nye kommunen.  

Den største kostnadsposten i et hvert kommunebudsjett er bemanning. Intensjonsavtalens føringer gjelder 

selvsagt som før ved at ingen skal sies opp som følge av kommunesammenslåingen. God styring handler da 

om at vi er ekstra nøye med å vurdere om stillinger som blir ledige skal bemannes. Og dersom de skal 

bemannes må vi gjøre det vi kan for å finne kvalifiserte folk internt i Orkland. Det skal med andre ord mere 

til enn før for at en lyser ut stillinger eksternt.  Vi må finne gode løsninger sammen med den enkelte 

medarbeider, tillitsvalgte og leder.  

 

 

 

http://www.nyeorkland.no/


Arbeidsgiverpolitikk 

Arbeidet med arbeidsgiverpolitikken er på oppløpssiden. Arbeidsgiverpolitikken skal fortelle ledere, ansatte 

og omverdenen hvordan vi som arbeidsgiver skal opptre ovenfor ansatte. Samtidig vil politikken gi noen 

forventninger til hvordan ansatte skal ivareta sitt ansvar som medarbeider og arbeidskollega i Orkland 

kommune. Arbeidsgiverpolitikken skal vedtas av det nye kommunestyret i november. 

 

Arbeidstidsbestemmelser 

Vi er nå inne i en prosess der vi drøfter med de tillitsvalgte hvilke arbeidstidsbestemmelser som skal gjelde i 

Orkland. Dette opplever vi at folk forståelig nok er veldig opptatt av, bl.a. hvordan det blir med 

fleksitidsordninger, sommer-/vintertid og hvordan det blir med betalt/ubetalt spisepause. Dette er ting vi 

vet at dere er opptatt av. Det er ulike praksis i de fire kommunene i dag, og vi må ha en praksis som blir 

felles på tvers av de gamle kommunene.  

Som arbeidsgiver har vi gitt følgende signaler: 

 Orkland kommune ønsker å videreføre en ordning med fleksibel arbeidstid der dette er mulig ut i 

fra de lokale forhold og tjenestens art. I utgangspunktet er det aktuelt å videreføre det nivået som 

omfatter de fleste arbeidstakere i dag. 

 Arbeidsgiver vil forholde seg til arbeidsmiljøloven og arbeidsplassforskriftens bestemmelser i 

spørsmålet om betalt/ubetalt spisepause. I utgangspunktet skal arbeidstaker ikke stå til 

arbeidsgivers disposisjon i pausen. Dette innebærer at spisepausen ikke er en del av arbeidstiden 

og dermed være ubetalt. Enhetsleder må ta en egen vurdering i samråd med lokale tillitvalgte om 

det er aktuelt å gjøre unntak fra regelen om ubetalt spisepause 

 Arbeidsgiver er åpen på at en i Orkland kan skille mellom sommer- og vintertid. 

I disse dager pågår det en kartlegging ved ny enhetsleder, lokale tillitsvalgte og verneombud om behovet 

for å avvike regelen om ubetalt spisepause. Vi opplever en god dialog med tillitsvalgte, og vi vil oppfordre 

dere til å bruke tillitsvalgte for å formidle eget syn. 

Så er det slik at arbeidsgiver og de tillitsvalgte uenige om de juridiske tolkningene rundt ansatte som jobber 

på rådhusene sin arbeidstid. Arbeidsgiver mener at rådhusansatte i utgangspunktet ikke skal ha 

spisepausen inkludert i arbeidstiden når vi blir en ny kommune. De tillitsvalgte er uenige i dette. Vi velger 

derfor å be de sentrale partene om å få en rettslig avgjørelse på dette, siden dette vil gjelde alle 

kommunesammenslåinger i Norge. Inntil vi får en avklaring på dette vil de rådhusansatte ha samme 

arbeidstid som de har i dag. 

 

Særavtaler og andre ordninger 

Neste uke avholder vi de første drøftingsmøtene med tillitsvalgte for å få på plass nye særavtaler som vil 

regulere ansattes arbeidsforhold på flere områder. Også her er det ulike ordninger i de fire kommunene 

som skal slå seg sammen, og vi må ende et reglement som er likt uavhengig av hvilken kommune du har 

jobbet i tidligere. Dette omfatter bl.a.: 

- Klesgodtgjørelser 

- Godtgjørelse for bruk av eget musikkinstrument (gjelder kulturskolen) 

- Arbeidstid for undervisningspersonalet (er allerede i drøftinger her) 

- Godtgjøring av beredskap (teknisk, brann, IT, vaktmestere, kriseteam mv.) 

- Ubekvem arbeidstid innen Helse og mestring 

- Brann og redning 

- Godtgjøring for bruk av egen bil i tjenesten 



For flere av disse områdene vil det være forhandlinger mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. For noen 

områder vil det være drøftinger der arbeidsgiver har den endelige beslutningen.  Sist ut blant disse 

områdene det skal behandles er innen brann og redning og godtgjøring av beredskap. Vi kommer tilbake til 

hva som vi blir enige om når det er klart. 

 

Inngåelse av nye arbeidsavtaler 

Alle ansatte i Orkland kommune vil få nye arbeidsavtaler innen nyttår. For de som går over i tilnærmet de 

samme stillingene som før vil avtalen bli lik den gamle. Alle ansatte vil ha med seg den lønna, ansienniteten 

og pensjonen de har i dag over i ny kommune. For de som har gått over i nye stillinger må det tas en 

vurdering om de har fått vesentlig mer ansvar i den nye stillingen slik at det må forhandles lønn før det 

inngås endelig arbeidsavtale.  

 

Seniorordninger og permisjonsreglement 

Det settes i disse dager ned arbeidsgrupper mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte for å utarbeide forslag til 

nye seniorordninger og permisjonsreglement for Orkland. Dette er et arbeid som må sluttføres før jul. Her 

vil det bli drøftinger av utkastene i tillitsvalgteforum før et endelig vedtak. 

 

Ha en fin høst alle sammen! 

 

Vennlig hilsen 

Ingvill Kvernmo 

prosjektleder 


