Ørland kommune

Møteprotokoll
Utvalg
Møtested
Dato
Tidspunkt

Arbeidsmiljøutvalget
Ørland rådhus, møterom Kopparen
30.11.2021
kl 14:00 - 16:00

Fremmøtte
Ann-Berit Nervik
Arild Risvik
Emil Raaen
Magdele Presthus Johansen
Marit Knutshaug Ervik
Thomas Engen
Øyvind Wiger-Haraldsvik
Marianne Aune
Silje Haave Hernes
Tone Hellan

Parti

HOVEDV
NORSYK
UTDANN

Møtenotater
Eventuelt:
 Orientering eiendomsstrategi.
 AMU har blitt orientering og har følgende bemerkning:
 Det er viktig med involvering og informasjon til de ansatte ved de aktuelle byggene, gjennom
husmøter og involvering av lokale LTV grupper i en videre prosess.

Arild Risvik
kommunalsjef

Marianne Fjellheim-Adsen
personalrådgiver
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Saksliste
Saksnr
21/006
21/003
21/007
21/004
21/002

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og saksliste
Vurdering salg av Tarva skole
Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 Ørland kommune
Utvidelse av egenmeldingsperiode
Sykefravær
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21/006 Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent uten merknad.
Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2021
Behandling
Votering nr 1
Forslag: Opprinnelig forslag
For: Opprinnelig forslag: 10 stemmer (100%)
Mot: Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)

AMU - 21/006 vedtak
Innkalling og saksliste godkjent uten merknad.

21/003 Vurdering salg av Tarva skole
Kommunedirektørens innstilling
Arbeidsmiljøutvalg har ingen merknader på salg av Tarva Skole
Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2021
Behandling
AMU ser at Tarva skole har vært et velferdsgode i et arbeidsmiljøperspektiv. I lys av den kommunale
eiendomsstrategien ser vi at et salg av Tarva skole smerter mindre enn andre foreslåtte tiltak. AMU
støtter derfor et salg av Tarva skole.
Votering nr 1
Forslag: Opprinnelig forslag
For: Opprinnelig forslag: 10 stemmer (100%)
Mot: Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)

AMU - 21/003 vedtak
Arbeidsmiljøutvalg har ingen merknader på salg av Tarva Skole

21/007 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 Ørland kommune
Kommunedirektørens innstilling
Kommunedirektørens budsjettforslag for 2022 vedtas slik det er framlagt med følgende
presiseringer:
Side 3 av 9

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 næring, arbeid og kultur 01.12.2021
Behandling
Forslag fra Thomas Hovde SP i sak 21/021, foreslått av Thomas Hovde, Senterpartiet
Utvalg for næring, arbeid og kultur tar kommunedirektørens budsjettforslag 2022 og økonomiplan
2022 - 2025 til orientering.
Votering nr 1
Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)
Forslag fra Thomas Hovde SP i sak 21/021: 6 stemmer (100%)

NAK - 21/021 vedtak
Utvalg for næring, arbeid og kultur tar kommunedirektørens budsjettforslag 2022 og økonomiplan
2022 - 2025 til orientering.
Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2021
Behandling
AMU sitt forslag, foreslått av ,
AMU tar saken til orientering.
Arbeidstaker representanter og hovedverneombud ber kommunestyret vurdere alle
besparingsmuligheter før man kutter i lovpålagte offentlige tjenester.
AMU tar saken til orientering.
Arbeidstaker representanter og hovedverneombud ber kommunestyret vurdere alle
besparingsmuligheter før man kutter i lovpålagte offentlige tjenester.
Votering nr 1
Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)
AMU sitt forslag: 10 stemmer (100%)

AMU - 21/007 vedtak
AMU tar saken til orientering.
Arbeidstaker representanter og hovedverneombud ber kommunestyret vurdere alle
besparingsmuligheter før man kutter i lovpålagte offentlige tjenester.
Ungdomsrådet 29.11.2021
Behandling
Forslag fra ungdomsrådet:, foreslått av ,
Ungdomsrådet har ingen innvendinger på budsjett og økonomiplan
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Votering nr 1
Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)
Forslag fra ungdomsrådet:: 11 stemmer (100%)

UNG - 21/011 vedtak
Ungdomsrådet har ingen innvendinger på budsjett og økonomiplan
Utvalg for oppvekst og utdanning 29.11.2021
Behandling
Nytt omforent forslag fra UOD, foreslått av Fredrik Sandness, Arbeiderpartiet
Utvalg for oppvekst og utdanning tar budsjettsforslag til orientering.
Votering nr 1
Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)
Nytt omforent forslag fra UOD: 6 stemmer (100%)
OPU - 21/014 vedtak
Utvalg for oppvekst og utdanning tar budsjettsforslag til orientering.
Utvalg for helse og familie 29.11.2021
Behandling
Forslag , foreslått av Signe Tettli Sylten, Arbeiderpartiet
Utvalget tar budsjett til orientering, og ser på budsjettet med stor uro. Utvalg for helse og omsorg er
svært bekymret for nedskjæringene innen rus og psykiatri da vi mener at både forebygging og rask
psykisk helsehjelp må prioriteres. Å beholde jordmorstillingen som har vært finansiert med
prosjektmidler er også viktig få å kunne gi et godt tilbud til fødende. Utvalget ser også at det er stort
behov for flere langtidsplasser ved Bjugn Sykehjem. Utvalget synes at prisen for helseplattformen er
høy for en kommune. Vi ber kommunestyret om å sette press på nasjonale myndigheter for å ta den
største delen av investeringskostnaden og utvalget mener at det bør være et elektronisk
pasientjournalsystem (EPJ) for hele landet.
Dette er punkter utvalget håper at kommunestyret kan prioritere.
Utvalgsleder leste opp skriv fra jordmor Lene Kotte ang. jordmorsituasjonen, samt at det det ble
referert til åpent brev til kommunestyret fra Oda Leth-Jøssing.
Votering nr 1
Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)
Forslag : 7 stemmer (100%)
HEL - 21/012 vedtak
Utvalget tar budsjett til orientering, og ser på budsjettet med stor uro. Utvalg for helse og omsorg er
svært bekymret for nedskjæringene innen rus og psykiatri da vi mener at både forebygging og rask
psykisk helsehjelp må prioriteres. Å beholde jordmorstillingen som har vært finansiert med
prosjektmidler er også viktig få å kunne gi et godt tilbud til fødende. Utvalget ser også at det er stort
behov for flere langtidsplasser ved Bjugn Sykehjem. Utvalget synes at prisen for helseplattformen er
høy for en kommune. Vi ber kommunestyret om å sette press på nasjonale myndigheter for å ta den
største delen av investeringskostnaden og utvalget mener at det bør være et elektronisk
pasientjournalsystem (EPJ) for hele landet.
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Dette er punkter utvalget håper at kommunestyret kan prioritere.
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.11.2021
Behandling
Rådets kommentar til budsjettforslaget, foreslått av Ann-Berit Nervik, Arbeiderpartiet
Budsjettet tas til orientering, men rådet ser med bekymring på nedskjæring for rus og psykiatri.
Rådet vil at det jobbes med gode møteplasser, på tvers av generasjoner og i samarbeid med
frivilligheten. Dette er i tråd med kvalitetsreformen «Leve hele livet».
Rådet synes at prisen for helseplattformen er for høy for en kommune. Vi ber politiske partier om å
sette press på nasjonale myndigheter for å ta den største delen av investeringskostnaden og rådet
mener at det bør være et elektronisk pasientjournalsystem (EPJ) for hele landet.
Rådet ser med bekymring på konsekvensene av å innføre eiendomsskatt spesielt for husstander
med lav inntekt.
Votering nr 2
Forslag: Rådets kommentar til budsjettforslaget
For: Rådets kommentar til budsjettforslaget: 5 stemmer (100%)
Mot: Rådets kommentar til budsjettforslaget: 0 stemmer (0%)
-------------------------------------------Votering nr 1
Forslag: Rådets kommentar til budsjettforslaget
For: Rådets kommentar til budsjettforslaget: 5 stemmer (100%)
Mot: Rådets kommentar til budsjettforslaget: 0 stemmer (0%)

KRNF - 21/008 vedtak
Budsjettet tas til orientering, men rådet ser med bekymring på nedskjæring for rus og psykiatri.
Rådet vil at det jobbes med gode møteplasser, på tvers av generasjoner og i samarbeid med
frivilligheten. Dette er i tråd med kvalitetsreformen «Leve hele livet».
Rådet synes at prisen for helseplattformen er for høy for en kommune. Vi ber politiske partier om å
sette press på nasjonale myndigheter for å ta den største delen av investeringskostnaden og rådet
mener at det bør være et elektronisk pasientjournalsystem (EPJ) for hele landet.
Rådet ser med bekymring på konsekvensene av å innføre eiendomsskatt spesielt for husstander
med lav inntekt.
Eldrerådet 26.11.2021
Behandling
Forslag på vedtak fra eldrerådet , foreslått av ,
Budsjettet tas til orientering, men eldrerådet vil uttrykke bekymring for hvordan eiendomsskatt vil
slå ut for gruppen eldre sett i sammenheng med økende utgifter til andre områder, f.eks energi og
strøm
Votering nr 1
Forslag: Forslag på vedtak fra eldrerådet
For: Forslag på vedtak fra eldrerådet : 5 stemmer (100%)
Mot: Forslag på vedtak fra eldrerådet : 0 stemmer (0%)

ELD - 21/006 vedtak
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Budsjettet tas til orientering, men eldrerådet vil uttrykke bekymring for hvordan eiendomsskatt vil
slå ut for gruppen eldre sett i sammenheng med økende utgifter til andre områder, f.eks energi og
strøm
Formannskap 25.11.2021
Behandling
I punkt 1 i kommunedirektørens innstilling skal varaordførers stilling være satt til 70% stilling.
Votering nr 1
Forslag: Opprinnelig forslag
For: Opprinnelig forslag: 7 stemmer (100%)
Mot: Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)
FSK - 21/011 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.
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
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.
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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.

21/004 Utvidelse av egenmeldingsperiode
Kommunedirektørens innstilling
AMU vedtar forslag om å utvide dager med sammenhengende egenmelding fra 8 til 16 dager.
Retningslinjer endres og legges ut på intranett.
Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2021
Behandling
AMU ta saken til orientering. AMU godkjenner innstilling som fremlagt.
AMU vedtar enstemmig forslag om å utvide dager med sammenhengende egenmelding fra 8 til 16
dager. Retningslinjer endres og legges ut på intranett.
Votering nr 1
Forslag: Opprinnelig forslag
For: Opprinnelig forslag: 10 stemmer (100%)
Mot: Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)
AMU - 21/004 vedtak
AMU ta saken til orientering. AMU godkjenner innstilling som fremlagt.
AMU vedtar forslag om å utvide dager med sammenhengende egenmelding fra 8 til 16 dager.
Retningslinjer endres og legges ut på intranett.
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21/002 Sykefravær

Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2021
Behandling
AMU tar orienteringen til etterretning.
Saken ble ikke votert over.
AMU - 21/002 vedtak
AMU tar orienteringen til etterretning.
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