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Møtenotater
Orienterer om smittesituasjonen v/ass. kommunedirektør Marit K. Ervik
o Status smittesituasjonen
o Nasjonale føringer og den tette dialogen med utbruddsgruppa i FHI og
Statsforvalteren i Trøndelag
o Status vaksinering covid-19
o Stor belastning på sykehusene nasjonalt med innlagte pasienter ift RS-viruset og
covid-19
o Ørland kommune har stor testkapasitet og er rause på å utlevering av hurtigtester økt testregime
o God smittesporing gjennomføres
o Smittede skal være i isolasjon, og personer i et testregime bør ha lav sosial aktivitet
på fritiden
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o
o

Det vil være inngripende å eventuelt gå til gult driftsnivå på skolene, og pr. i dag
vurderes dette til ikke å være nødvendig
Ass. kommunedirektør tar med seg utvalgets innspill ift iverksetting av eventuellle
tiltak inn til kveldens møte i OPS Helse og kriseledelsen
 Innføre gult nivå i skolene/gruppene som er berørt?
 Oppmøte jobb og skole når det er smitte i husstanden?
 Vurdere utvidet inngående informasjon på kommunens hjemmesider om
smittesituasjonen
 Reflektere over hvordan vi kommuniserer med innbyggerne
 Kan se ut som en betydelig andel av kommunens innbyggere nå ikke
lengre har tillit til hvordan kommunen håndterer smittesituasjonen
 Kommunen kan gå ut med anbefalinger, men skal det innføres påbud utover
nasjonale retningslinjer krever dette at det vedtas egen
 Fraværsgrensa i videregående skole ift smittesituasjonen?
 Skape tillit og trygghet?
 Hvilke smitteverntiltak kan anbefales?



Netmøte med Fosna folket 03.11.21 der innbyggerne kunne sende inn spørsmål som ble
besvart ut av kriseledelsen og kommuneoverlegen
o Ca 2800 var innom og så på/søkte på nettmøte
o FF er fra Ørland kommune oppfordret til å la reportasjer og arkikler om
smittesituasjonen ligge åpen og ikke under + sak
o Koronatelefon er nå åpen fra 09.00 - 18.00



Status Uthaug Havn
o Orientering om planer og tiltak v/ass. kommunedirektør Marit K. Ervik og
kommunalsjef Thomas Engen
 Skipsleia Næringspark
 Kaifronten som fiskerikai for blant annet mottak av fisk
o Status og utfordringer i forhold til allerede vedtatte saker og bevilgninger som
gjelder Uthaug Havn
 Eierskap på tomter og eiendommer på område
 15 mill. er allerede bevilget til utfylling av området. Saken er pr. dato ikke
sendt ut på anbud.
 Intensjonsavtaler
 Utviklingsplaner og infrastruktur
 Områdeplan Uthaug og hva som skal reguleres
 Plan for utfylling av området og fyllmasse
 Hvordan hurtigst mulig få realisert Kystleia Næringspark
o Enstemmig konklusjon
 Utvalg for strategi og drift ber om at administrasjonen så snart som mulig
fremmer en politisk sak om videre utvikling og progresjon for det videre
arbeidet med Uthaug Havn og Kystleia Næringspark



Skjellsand Ulsetmyran
o Kommunen kan disponere massene
o Behov for lagringsplass for masser
o Bruke massene til gratis utfylling av kommunens næringsområder
Enstemmig konklusjon
o USD ber med referanse til tidligere vedtak administrasjonen prioritere og fordele
skjellsand fra Ørland flystasjon mellom landbruksinteresser og utfylling av
næringsareal på Ørland næringspark. Hensikt og formål er at Ørland næringspark
skal tilgodesees med løsmasser som grunnlag for midlertidig lagringsareal på
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området. Inntil denne vurdering er foretatt skal masser ikke foretas uten særskilt
søknad. Administrasjonen legger fram sak til neste møte i USD.
Drøfting:
 Utvalgsleder får stadig tilbakemeldinger om at det ikke trenger å være helt lett å være
innflytter i Ørland. Det handler ofte om møteplasser der en kan knytte sosiale kontakter og
skape seg et nettverk. Dette er tilbakemeldinger fra både forsvarsansatte, Mowi og andre.
Også tidligere Ørlendinger som flytter hjem. Det går også på at det ikke er helt lett å komme
inn på arbeidsmarkedet, som delvis fungerer gjennom bekjentskaper.
Burde utvalget starte opp et arbeid med tema By-, tettsted- og arbeidsmarkedsutvikling med
mål om økt bolyst, arbeid og kveldsøkonomi?
Dette kan kobles med kommuneplan arbeidet, men bør etter utvalgsleders skjønn også ha et
kortsiktig perspektiv da vi bør skaffe oss innsikt og forståelse.








Deltakelse i programmet GNIST om tettstedsutvikling, ressurser, kompetanse og
samarbeidsmodeller
By- og tettstedsutvikling
Grendeutvikling
Legge tilrette for et sosiale møteplasser
Attraktivitet og kompetansearbeidsplasser
Videreutvikle møteplassene som allerede er skapt

Enstemmig Konklusjon
Utvalg for strategi og drift har drøftet temaet og ber om at administrasjonen fremmer en
politisk sak om eventuell deltakelse i GNIST-programmet

Ogne Undertun
Varaordfører

Britt Brevik
enhetsleder
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Saksliste
Saksnr
21/049
21/050
21/001
21/051
21/052

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av protokollunderskrivere
Grensejustering Ørland Hotell AS og Ørland kommune
Søknad om innlemming av flyruta Ørland-Oslo i FOT-rutene fra
1. januar 2022
Høring: Inntaksordning for Trøndelag 2022-23
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21/049 Godkjenning av innkalling og saksliste
Utvalg for strategi og drift 04.11.2021
Behandling
Merknader til sakslisten, foreslått av ,
Utvalget ber om følgende orienteringer:
 Orienterer om smittesituasjonen og gårdagens nettmøte med Fosna folket
 Orientering om Skjellsand Ulsetmyran
 Status Uthaug Havn
o Utvalget ber om at administrasjonen fremmer sak for utvalget
Votering nr 2
Forslag: Merknader til sakslisten
For: Merknader til sakslisten: 7 stemmer (100%)
Mot: Merknader til sakslisten: 0 stemmer (0%)
-------------------------------------------Votering nr 1
Forslag: Opprinnelig forslag
For: Opprinnelig forslag: 7 stemmer (100%)
Mot: Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)

USD - 21/049 vedtak
Innkalling og saksliste godkjent med følgende merknad.
Utvalget ber om følgende orienteringer:
 Orienterer om smittesituasjonen og gårdagens nettmøte med Fosna folket
 Orientering om Skjellsand Ulsetmyran
 Status Uthaug Havn
o Utvalget ber om at administrasjonen fremmer sak for utvalget
Innkalling og saksliste godkjent uten merknad.

21/050 Valg av protokollunderskrivere
Utvalg for strategi og drift 04.11.2021
Behandling
Votering nr 1
Forslag: Opprinnelig forslag
For: Opprinnelig forslag: 7 stemmer (100%)
Mot: Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)

USD - 21/050 vedtak
Som protokollunderskrivere velges følgende:
 Anne Bjørnerud (H) og Roy Hoøen (SP)
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Som protokollunderskrivere velges følgende:
 Anne Bjørnerud (H) og Roy Hoøen (SP)

21/001 Grensejustering Ørland Hotell AS og Ørland kommune
Utvalg for strategi og drift 04.11.2021
Behandling
Votering nr 1
Forslag: Opprinnelig forslag
For: Opprinnelig forslag: 7 stemmer (100%)
Mot: Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)

USD - 21/001 vedtak
Saken tas til orientering.
Kommunedirektørens innstilling
Saken tas til orientering

21/051 Søknad om innlemming av flyruta Ørland-Oslo i FOT-rutene fra 1. januar 2022
Utvalg for strategi og drift 04.11.2021
Behandling
Fot ruta, foreslått av Ogne Undertun, Arbeiderpartiet
Om fylkeskommunen kommer til at det ikke er i deres interesse å søke, ber utvalget om at Ørland
kommune sender egen søknad.
Votering nr 3
Forslag: Fot ruta
For: Fot ruta: 7 stemmer (100%)
Mot: Fot ruta: 0 stemmer (0%)
-------------------------------------------Votering nr 2
Forslag: Opprinnelig forslag
For: Opprinnelig forslag: 7 stemmer (100%)
Mot: Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)
-------------------------------------------Votering nr 1
Forslag: Opprinnelig forslag
For: Opprinnelig forslag: 6 stemmer (86%)
Mot: Opprinnelig forslag: 1 stemmer (14%)
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USD - 21/051 vedtak
Kommunedirektørens innstilling
Ørland kommune ber kommunedirektøren oppforde Trøndelag fylkeskommune om å sende søknad
til Samferdselsdepartementet om å innlemme flyruten Ørland-Oslo i FOT-ruteopplegget i perioden
2022-2024
Om fylkeskommunen kommer til at det ikke er i deres interesse å søke, ber utvalget om at Ørland
kommune sender egen søknad.
Kommunedirektørens innstilling
Ørland kommune ber kommunedirektøren oppforde Trøndelag fylkeskommune om å sende søknad
til Samferdselsdepartementet om å innlemme flyruten Ørland-Oslo i FOT-ruteopplegget i perioden
2022-2024

21/052 Høring: Inntaksordning for Trøndelag 2022-23
Utvalg for strategi og drift 04.11.2021
Behandling
Forslag fra USD, foreslått av Gunnhild Tettli, Arbeiderpartiet
1. Utvalg for strategi og drift mener dagens nærskoleordning må videreføres.
2. Utvalg for strategi og drift slutter seg til kommunedirektørens høringssvar.
3. Utvalg for strategi og drift mener at alternativet med 6 inntaksområder er bedre enn 3
inntaksområder, selv om dette ikke er en god løsning.
Svar fra Ørland kommune- Høring: Inntaksordning for Trøndelag 2022 - 2023
Bør Trøndelag ha en inntaksordning basert på fritt skolevalg i hele Trøndelag og i tilfelle hvorfor?
Nei, Trøndelag bør ikke ha en inntaksordning basert på fritt skolevalg i hele fylket. Ordningen som
har eksistert til og med inneværende skoleår, ble etablert i 2004 der daværende Sør-Trøndelag ble
delt opp i inntaksområder. Siden da har elevene fortrinnsvis fått skoleplass i sitt inntaksområde der
de har folkeregistrert bostedsadresse. Dette har medført trygghet og forutsigbarhet for elevene,
samt at flere elever har greid å fullføre videregående skole med en sluttkompetanse.
Fritt skolevalg i hele fylket, før 2004, gikk i stor grad ut over elever med få grunnskolepoeng fra
grunnskolen. Lave grunnskolepoeng skyldes i hovedsak ikke elevene ikke har gode nok kognitive
forutsetninger. Mangelfull motivasjon, modning og sosial situasjon er mer fremtredende når
vitnemålet etter endt grunnskole dokumenterer få grunnskolepoeng.
I et system der inntaket utelukkende er karakterbasert, er det elever med lav karakterpoengsum som
først får tilbud i andre kommuner enn hjemstedskommunen. Det er ingen tjent med. Hverken eleven,
eller de videregående skolene, eller lokalsamfunnene.
Bør Trøndelag ha en inntaksordning basert på fritt skolevalg i inntaksområder og i tilfelle hvorfor?
Ja. Av de alternativene som er mulig innenfor dagens lovverk er det en bedre løsning enn fritt
skolevalg i hele fylket. Hovedbegrunnelsen ligger i svaret over.
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Dersom Trøndelag skal ha en inntaksordning basert på fritt skolevalg i inntaksområder, hvor
mange inntaksområder bør vi ha og hvilke kommuner bør inngå i de ulike inntaksområdene og
hvorfor?
Her beskriver Fylkeskommunen to modeller for inndeling i inntaksområder. For Ørland kommune er
alternativet med 6 inntaksområder å foretrekke da alternativet med 3 inntaksområder vil knytte
kommunen til «Trøndelag Nord», noe som er svært unaturlig for elever fra kommunen.
Beskriv muligheter og utfordringer for tilbudsstrukturen i eget inntaksområde?
I Ørland kommune er det en videregående skole, og det er naturlig at elevene fra kommunen i stor
grad søker seg til denne skolen.
Beskriver vedlagte forslag til forskrift fritt skolevalg i Trøndelag ordningen klart nok? (Se § 1-1, §12 og § 1-3)
Ja.
Beskriver vedlagte forslag til forskrift basert på fritt skolevalg i inntaksområder ordningen klart
nok? (Se § 1-1, §1-2 og § 1-3
Ja.
Votering nr 1
Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)
Forslag fra USD: 7 stemmer (100%)
USD - 21/052 vedtak
1. Utvalg for strategi og drift mener dagens nærskoleordning må videreføres.
2. Utvalg for strategi og drift slutter seg til kommunedirektørens høringssvar.
3. Utvalg for strategi og drift mener at alternativet med 6 inntaksområder er bedre enn 3
inntaksområder, selv om dette ikke er en god løsning.
Svar fra Ørland kommune- Høring: Inntaksordning for Trøndelag 2022 - 2023
Bør Trøndelag ha en inntaksordning basert på fritt skolevalg i hele Trøndelag og i tilfelle hvorfor?
Nei, Trøndelag bør ikke ha en inntaksordning basert på fritt skolevalg i hele fylket. Ordningen som
har eksistert til og med inneværende skoleår, ble etablert i 2004 der daværende Sør-Trøndelag ble
delt opp i inntaksområder. Siden da har elevene fortrinnsvis fått skoleplass i sitt inntaksområde der
de har folkeregistrert bostedsadresse. Dette har medført trygghet og forutsigbarhet for elevene,
samt at flere elever har greid å fullføre videregående skole med en sluttkompetanse.
Fritt skolevalg i hele fylket, før 2004, gikk i stor grad ut over elever med få grunnskolepoeng fra
grunnskolen. Lave grunnskolepoeng skyldes i hovedsak ikke elevene ikke har gode nok kognitive
forutsetninger. Mangelfull motivasjon, modning og sosial situasjon er mer fremtredende når
vitnemålet etter endt grunnskole dokumenterer få grunnskolepoeng.
I et system der inntaket utelukkende er karakterbasert, er det elever med lav karakterpoengsum som
først får tilbud i andre kommuner enn hjemstedskommunen. Det er ingen tjent med. Hverken eleven,
eller de videregående skolene, eller lokalsamfunnene.
Bør Trøndelag ha en inntaksordning basert på fritt skolevalg i inntaksområder og i tilfelle hvorfor?
Ja. Av de alternativene som er mulig innenfor dagens lovverk er det en bedre løsning enn fritt
skolevalg i hele fylket. Hovedbegrunnelsen ligger i svaret over.
Dersom Trøndelag skal ha en inntaksordning basert på fritt skolevalg i inntaksområder, hvor
mange inntaksområder bør vi ha og hvilke kommuner bør inngå i de ulike inntaksområdene og
hvorfor?
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Her beskriver Fylkeskommunen to modeller for inndeling i inntaksområder. For Ørland kommune er
alternativet med 6 inntaksområder å foretrekke da alternativet med 3 inntaksområder vil knytte
kommunen til «Trøndelag Nord», noe som er svært unaturlig for elever fra kommunen.
Beskriv muligheter og utfordringer for tilbudsstrukturen i eget inntaksområde?
I Ørland kommune er det en videregående skole, og det er naturlig at elevene fra kommunen i stor
grad søker seg til denne skolen.
Beskriver vedlagte forslag til forskrift fritt skolevalg i Trøndelag ordningen klart nok? (Se § 1-1, §12 og § 1-3)
Ja.
Beskriver vedlagte forslag til forskrift basert på fritt skolevalg i inntaksområder ordningen klart
nok? (Se § 1-1, §1-2 og § 1-3
Ja.
Kommunedirektørens innstilling
1. Utvalg for strategi og drift vedtar kommunedirektørens forslag til høringssvar fra

Ørland kommune.

2. Utvalg for strategi og drift mener at alternativet med 6 inntaksområder er bedre

enn med 3 inntaksområder, selv om dette ikke er en fullgod løsning for
kommunens behov.
3. Utvalg for strategi og drift mener dagens nærskoleordning må videreføres hvis
dette er mulig.

Svar fra Ørland kommune- Høring: Inntaksordning for Trøndelag 2022 - 2023
Bør Trøndelag ha en inntaksordning basert på fritt skolevalg i hele Trøndelag og i
tilfelle hvorfor?
Nei, Trøndelag bør ikke ha en inntaksordning basert på fritt skolevalg i hele fylket.
Ordningen som har eksistert til og med inneværende skoleår, ble etablert i 2004 der
daværende Sør-Trøndelag ble delt opp i inntaksområder. Siden da har elevene
fortrinnsvis fått skoleplass i sitt inntaksområde der de har folkeregistrert
bostedsadresse. Dette har medført trygghet og forutsigbarhet for elevene, samt at flere
elever har greid å fullføre videregående skole med en sluttkompetanse.
Fritt skolevalg i hele fylket, før 2004, gikk i stor grad ut over elever med få
grunnskolepoeng fra grunnskolen. Lave grunnskolepoeng skyldes i hovedsak ikke
elevene ikke har gode nok kognitive forutsetninger. Mangelfull motivasjon, modning og
sosial situasjon er mer fremtredende når vitnemålet etter endt grunnskole
dokumenterer få grunnskolepoeng.
I et system der inntaket utelukkende er karakterbasert, er det elever med lav
karakterpoengsum som først får tilbud i andre kommuner enn hjemstedskommunen.
Det er ingen tjent med. Hverken eleven, eller de videregående skolene, eller
lokalsamfunnene.
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Bør Trøndelag ha en inntaksordning basert på fritt skolevalg i inntaksområder og i
tilfelle hvorfor?
Ja. Av de alternativene som er mulig innenfor dagens lovverk er det en bedre løsning enn
fritt skolevalg i hele fylket. Hovedbegrunnelsen ligger i svaret over.
Dersom Trøndelag skal ha en inntaksordning basert på fritt skolevalg i
inntaksområder, hvor mange inntaksområder bør vi ha og hvilke kommuner bør
inngå i de ulike inntaksområdene og hvorfor?
Her beskriver Fylkeskommunen to modeller for inndeling i inntaksområder. For Ørland
kommune er alternativet med 6 inntaksområder å foretrekke da alternativet med 3
inntaksområder vil knytte kommunen til «Trøndelag Nord», noe som er svært unaturlig
for elever fra kommunen.
Beskriv muligheter og utfordringer for tilbudsstrukturen i eget inntaksområde?
I Ørland kommune er det en videregående skole, og det er naturlig at elevene fra
kommunen i stor grad søker seg til denne skolen.
Beskriver vedlagte forslag til forskrift fritt skolevalg i Trøndelag ordningen klart
nok? (Se § 1-1, §1-2 og § 1-3)
Ja.
Beskriver vedlagte forslag til forskrift basert på fritt skolevalg i inntaksområder
ordningen klart nok? (Se § 1-1, §1-2 og § 1-3
Ja.
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