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Fremmøtte
Gunnhild Tettli
Ogne Undertun
Anne Margrethe Bjørnerud
Finn Olav Odde
Roy Hellan Hoøen

Parti
AP
AP
H
SP
SP

Forfall
Knut Ring
Laila Iren Veie

Parti
AP
SP

Andre som møtte
Arne Martin Solli
Britt Brevik
Geir Aune
Marit Knutshaug Ervik
Thomas Engen

Stilling
enhetsleder
enhetsleder/politisk sekretær
kommunalsjef
ass. kommunedirektør/kommunalsjef
kommunalsjef

Varamedlem
Jostein Tårnes
Øyvind Næss

Parti
AP
SV

Møtenotater
Presentasjon Ørland Menighet - "Møteplassen - et sted å være" v/Irja H. Døsvik
 Medlemstall
 Aktiviteter og trosopplæring
 Diakoniarbeidet
 Kultur og historie
 Samrbeid med ulike organisasjoner og instutusjoner
 Kirkelige handlinger
 Aktivitetenes ringvirkninger til samfunnet og næringslivet
 Lokalisering - møteplass i sentrum
o Ørland menighet ønsker å kunne kjøpe f.eks. Landbrukets Hus til
Menighetshus/Møteplassen
Orientering ved ass. kommunedirektør
 Leteaksjon vedrørende dame som er savnet
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Meldt savnet på tirsdag og siste observasjon gjort mandag kveld
Vedkommende bor i omsorgsbolig
Fra tirsdag har det vær gjennomført søk etter vedkommende. Det er søkt bredt.
Samarbeid mellom beredskapsetatene, forsvaret og Røde Kors.
o Fra i dag er leteaksjonen gått over i en fase der det søkes etter antatt omkommet.
o Politiet har dialog med kommunen ift saken og vil holde orientering hvis ønsket
o Frivilligheten og Saniteten har vært på saken i forhold til forpleining m.v.
Covid-19 situasjonen
o Nedadgående trend i Ørland
o Pressemelding sendes ut i dag
 Pressisering av munnbindbruk som råd og anbefaling for å holde smitten
nede
 Anbefaling til arrangører ift smittevern
 Tar bort tiltakene i skolene da smittesituasjonen tilsier at det ikke lengre er
nødvendig
 Juleball og andre arr. i skolen kan gjennomføres
o Jevnlig testing som er gjennomført har gjort nytte
o Beredskapsnivået for koronaarbeidet tilpasses smittesituasjonen
o Næringsforeningene og senterleder Libra vil kjøre egen smittevern-kampanje for å
holde smittenivået nede
o Beredskapsplaner korona opprettholdes fram til sommeren 2022
o
o
o



Orientering ved kommunalsjef samfunnsutvikling og tekniske tjenester
 Nasjonal forskrift og skyte- og øvingsfelt i sjø
o Kart over anbefalte områder for skyte- og øvingsfelt i sjø - Halten
o Feltene Vågan og rundt Tarva beholdes for Ørland
o Konfliktvurderingstabell
o Skytefeltinstruks utarbeides v/forsvaret
o Skyte- og øvingsfelt i sjø for Hitra/Frøya og Ørland - samarbeid og felles uttalelse
o Ørland kommune støtter også de andre Fosen-kommunene sine uttalelser i saken
o Uttalelsen sendes ut til behandling i kommunestyret 9. desember
 Planutvalget og sak om plassering av tønnelagring
o Saken følges opp i henhold til Planutvalgets behandling
 Brekstad Næringsmiddelpark
o Søknad om dispensasjon følges opp
o Tidligere megling/dialog som er gjennomført
o Videre arbeid med Reguleringsplan og forhandling med Statsforvalteren
 Søknader til Ørland kommune som ikke blir besvart
o Bemannings- og systemutfordringer er årsaken til at søknader ikke er blitt behandlet
til riktig tid
o Prioriteringer og omprioriteringer av saker og søknader gjennomføres
 Valsneset og behov for flere vindmøller
o Dialog med flystasjon om saken
Utvalget har drøftet og er omforent om at det skal utarbeides en plan og struktur for prioritering av
næringssaker, og administrasjonens kommunikasjon med utvalg for strategi og drift ift dette.
Det er utvalgets ønske at Planutvalgets leder skal møte i utvalg for strategi og drift sine utvalgsmøter
og ha møte- og ttalelsesrett.
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Ogne Undertun
Varaordfører

Britt Brevik
enhetsleder

Side 3 av 11

Saksliste
Saksnr
21/053
21/054
21/055
21/056
21/057
21/058
21/059
21/060
21/061

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av protokollunderskrivere
Møteplan 2022 - Formannskap, Utvalg for strategi og drift,
Partssammensatt utvalg, Kontrollutvalget for alkoholloven og
Kommunestyret
Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 Ørland kommune
Prisbok 2022 Ørland kommune
Eiendomsskatt 2022
Finansreglement / måltall - oppfølging av vedtak
Håndtering av skjellsand i Ørland næringspark
Salg av areal til Bjugn Sparebank
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21/053 Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent uten merknad.
Utvalg for strategi og drift 25.11.2021
Behandling
Godkjenning av innkalling og saksliste med merknader, foreslått av ,
Finn olav Odde (SP) ønsker en orientering om følgende saker
 Søknader til Ørland kommune som ikke blir besvart
 Planutvalget og sak om plassering av tønnelagring
 Brekstad Næringsmiddelpark - dialog
Innkalling og saksliste godkjent med følgende merknad.
Finn Olav Odde (SP) ønsker en orientering om følgende saker
 Søknader til Ørland kommune som ikke blir besvart
 Planutvalget og sak om plassering av tønnelagring
 Brekstad Næringsmiddelpark
Votering nr 1
Forslag: Godkjenning av innkalling og saksliste med merknader
For: Godkjenning av innkalling og saksliste med merknader: 7 stemmer (100%)
Mot: Godkjenning av innkalling og saksliste med merknader: 0 stemmer (0%)
USD - 21/053 vedtak
Innkalling og saksliste godkjent med følgende merknad:
Finn Olav Odde (SP) ønsker en orientering om følgende saker
 Søknader til Ørland kommune som ikke blir besvart
 Planutvalget og sak om plassering av tønnelagring
 Brekstad Næringsmiddelpark

21/054 Valg av protokollunderskrivere
Som protokollunderskrivere velges følgende:
Anne Bjørnerud (H)
Roy Hoøen (SP)
Utvalg for strategi og drift 25.11.2021
Behandling
Votering nr 1
Forslag: Opprinnelig forslag
For: Opprinnelig forslag: 7 stemmer (100%)
Mot: Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)

USD - 21/054 vedtak
Som protokollunderskrivere velges følgende:
Anne Bjørnerud (H)
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Roy Hoøen (SP)

21/055 Møteplan 2022 - Formannskap, Utvalg for strategi og drift, Partssammensatt
utvalg, Kontrollutvalget for alkoholloven og Kommunestyret
Kommunedirektørens innstilling

Møteplan 2022 for formannskap, utvalg for strategi og drift, partssammensatt utvalg,
kontrollutvalget for alkoholloven og kommunestyret, vedtas som framlagt i saken.
Utvalg for strategi og drift 25.11.2021
Behandling
Votering nr 1
Forslag: Opprinnelig forslag
For: Opprinnelig forslag: 7 stemmer (100%)
Mot: Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)

USD - 21/055 vedtak
Kommunedirektørens innstilling

Møteplan 2022 for formannskap, utvalg for strategi og drift, partssammensatt utvalg,
kontrollutvalget for alkoholloven og kommunestyret, vedtas som framlagt i saken.

21/056 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 Ørland kommune
Kommunedirektørens innstilling
Kommunedirektørens budsjettforslag for 2022 vedtas slik det er framlagt med følgende
presiseringer:
1. Ordførers og varaordførers godtgjøring fastsettes til 80 % av stortingsrepresentants lønn i hhv
100% og 50% stilling.
2. Låneopptak: Det opptas inntil kr 67.220.000 til investeringer og kr 30.000.000 til startlån.
3. Skattøret fastsettes til maksimalsatsen.
Utvalg for strategi og drift 25.11.2021
Behandling
ProtokolltilførseI:
I punkt 1 i kommunedirektørens innstilling rettes varaordførers stilling fra 50% til 70% stilling som er
riktig vedtatt stillingsstørrelse for dette vervet.
Votering nr 1
Forslag: Opprinnelig forslag
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For: Opprinnelig forslag: 7 stemmer (100%)
Mot: Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)

USD - 21/056 vedtak
Kommunedirektørens innstilling
Kommunedirektørens budsjettforslag for 2022 vedtas slik det er framlagt med følgende
presiseringer:
1. Ordførers og varaordførers godtgjøring fastsettes til 80 % av stortingsrepresentants lønn i hhv
100% og 70% stilling.
2. Låneopptak: Det opptas inntil kr 67.220.000 til investeringer og kr 30.000.000 til startlån.
3. Skattøret fastsettes til maksimalsatsen.
ProtokolltilførseI:
I punkt 1 i kommunedirektørens innstilling rettes varaordførers stilling fra 50% til 70% stilling som er
riktig vedtatt stillingsstørrelse for dette vervet.
Utvalg for samfunnsutvikling, miljø, landbruk og teknikk 23.11.2021
Behandling
Nytt forslag, foreslått av Hans Eide, Senterpartiet
Utvalg for samfinnsutvikling, Miljø, landbruk og teknikk tar kommunedirektørens budsjettforslag til
orientering.
Votering nr 2
Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)
Nytt forslag: 11 stemmer (100%)
-------------------------------------------Votering nr 1 - voteringen ble feil - votering 2 er gjeldende
Opprinnelig forslag: 3 stemmer (27%)
Nytt forslag: 8 stemmer (73%)
SAM - 21/011 vedtak
Utvalg for samfinnsutvikling, Miljø, landbruk og teknikk tar kommunedirektørens budsjettforslag til
orientering.

21/057 Prisbok 2022 Ørland kommune
Kommunedirektørens innstilling
Prisboka vedtas som framlagt

Utvalg for strategi og drift 25.11.2021
Behandling
Møteleders forslag til innstilling, foreslått av ,
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Saken ble trukket fra sakslisten, da saken behandles i formannskapets møte 25.11.21
Saken ble trukket fra sakslisten, da saken behandles i formannskapets møte 25.11.21.
Votering nr 1
Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)
Møteleders forslag til innstilling: 7 stemmer (100%)
USD - 21/057 vedtak
Saken ble trukket fra sakslisten, da saken behandles i formannskapets møte 25.11.21
Utvalg for samfunnsutvikling, miljø, landbruk og teknikk 23.11.2021
Behandling
Nytt forslag, foreslått av Hans Eide, Senterpartiet
Utvalg for samfunnsutvikling, miljø, landbruk og teknikk tar kommunedirektørens forslag til prisbok
2022 til orientering
Votering nr 1
Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)
Nytt forslag: 11 stemmer (100%)

SAM - 21/010 vedtak
Utvalg for samfunnsutvikling, miljø, landbruk og teknikk tar kommunedirektørens forslag til prisbok
2022 til orientering

21/058 Eiendomsskatt 2022
Kommunedirektørens innstilling
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for
skatteåret 2022:
 Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7
promille.
 I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den
skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 1 promille.
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for
eiendomsskatt.
For skatteåret 2022 skal det gis fritak for eiendommer iht. eiendomsskatteloven § 7 bokstav a).
Følgende skal fritas:
 Fylkeskommunale skoler
 Idrettsanlegg og – haller (liste leveres ut i møtet)
 Eiendom tilhørende følgende frivillige organisasjoner: (liste leveres ut i møtet)
Eiendom tilhørende andre stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på
grunnlag av søknad.
I medhold av eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 2, 3, 13 tredje ledd samt overgangsregel til esktl. §§ 3
og 4, fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivningen i Ørland kommune for 2021:
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1. For samordning av eiendomsskatt i Ørland kommune, skal det gjelde en overgangsperiode på
3 år som startet i 2020, jf. esktl. § 13 tredje ledd.
2. Det skrives ut eiendomsskatt på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av
særskattereglene for petroleum, jf. esktl. § 3 c. (Fra 2020 er skatt skrevet ut på slike
energianlegg i hele Ørland kommune.)
3. Det skrives ut eiendomsskatt på særskilte skattegrunnlag fra de tidligere «verk og bruk»
(Bjugn), redusert med tre syvendedeler i 2021, jf. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første
ledd.
4. Det skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for de tidligere «verk og bruk»
(Bjugn), jf. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 andre ledd.
5. Vedtak om samordning av skattesatser i en overgangsperiode, jf. under.
6. Eiendomsskatten skal betales i to terminer

Utvalg for strategi og drift 25.11.2021
Behandling
Møteleders forslag til innstilling, foreslått av ,
Saken ble trukket fra sakslisten, da saken behandles i formannskapets møte 25.11.21
Saken ble trukket fra sakslisten, da saken behandles i formannskapets møte 25.11.21.
Votering nr 1
Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)
Møteleders forslag til innstilling: 7 stemmer (100%)
USD - 21/058 vedtak
Saken ble trukket fra sakslisten, da saken behandles i formannskapets møte 25.11.21

21/059 Finansreglement / måltall - oppfølging av vedtak
Kommunedirektørens innstilling
1. Finansreglementets pkt 7.5 rentesikring endres til en sikringsgrad mellom 0 og 30%
2. Finansreglementet må legges fram for revisjonen for kvalitetssikring før endelig vedtak.
3. Måltallet for disposisjonsfond endres som følger: Fritt disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter
på minimum 5,0%. Det opprettes et rentefond som skal være mellom 1 og 2% av renteutsatt
langsiktig gjeld
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Utvalg for strategi og drift 25.11.2021
Behandling
Møteleders forslag til innstilling, foreslått av ,
Saken ble trukket fra sakslisten, da saken behandles i formannskapets møte 25.11.21
Saken ble trukket fra sakslisten, da saken behandles i formannskapets møte 25.11.21.
Votering nr 1
Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)
Møteleders forslag til innstilling: 7 stemmer (100%)
USD - 21/059 vedtak
Saken ble trukket fra sakslisten, da saken behandles i formannskapets møte 25.11.21.

21/060 Håndtering av skjellsand i Ørland næringspark
Kommunedirektørens innstilling
Saken tas til orientering
Utvalg for strategi og drift 25.11.2021
Behandling
21/60, foreslått av Finn Olav Odde, Senterpartiet
1. Vi tar saken til orientering
2. Kommunen skal bruke sanden til å utbedre/ utfylle området på Ulsetmyran og andre
næringsområder og lagerplasser i Ørland kommune.
Fellesforslag AP og SP
Votering nr 1
Opprinnelig forslag: 1 stemmer (14%)
21/60: 6 stemmer (86%)

USD - 21/060 vedtak
1. Vi tar saken til orientering
2. Kommunen skal bruke sanden til å utbedre/ utfylle området på Ulsetmyran og andre
næringsområder og lagerplasser i Ørland kommune.

21/061 Salg av areal til Bjugn Sparebank
Kommunedirektørens innstilling
Saken tas til orientering
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Utvalg for strategi og drift 25.11.2021
Behandling
Votering nr 1
Forslag: Opprinnelig forslag
For: Opprinnelig forslag: 7 stemmer (100%)
Mot: Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)

USD - 21/061 vedtak
Kommunedirektørens innstilling
Saken tas til orientering
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