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Spilleregler for prosessen fram mot 
Orkland kommune

«Vi skal bygge en ny 
kommune sammen med 
en felles kultur»

Orkdal kommune 2016



Fasene for prosessen

Fram mot 
vedtak i K-

styrene

• Innledende samtaler

• Arbeid med intensjonsavtale

• Vedtak i den enkelte kommune

Arbeid fram mot 
vedtak i 

Stortinget

•Revidere intensjonsavtalen

•Oppnevning av interimsnemd, mandat og politisk organisering

•Enes om en administrativ prosjektorganisering fram mot juni 2017 med fullmakter

• Gjennomgang av interkommunalt samarbeid og avtaler

•Harmonisering av planstruktur, arkiv, IKT og fagsystem 

•Utarbeide sentrale styringsdokument

Bygge den nye 
kommunen

• Vedtak juni 2017 i stortinget, og formell prosess kan starte

• Oppnevne en fellesnemnd. 

• Prosjektorganisering fram mot ny kommune, og ansatte ny prosjektleder.

• Kulturbygging både med kommunens ansatte og innbyggere.

Orkdal kommune 2016

1. fase

2. fase

3. fase



Orkland kommune

• En sammenslåing av Agdenes, Meldal, Orkdal 
og en del av Snillfjord kommune

• En fusjonsprosess med 4 involverte kommuner

• En ekstra utfordring at Snillfjord skal deles i tre



Interkommunalt samarbeid

• Hvilke interkommunale samarbeid bør ikke 
påvirkes  av  kommunesammenslåingsprosessen?

• Hvilke interkommunale samarbeid bør revurderes 
som en følge av 
kommunesammenslåingsprosessen?

• Er det noen tjenestesamarbeid som bør utvides/ 
utvikles mellom de fire kommunene før 
01.01.2020? 

• Påvirker kommunesammenslåingen 
regionsamarbeid og samarbeid i fagnettverk?



IKT-systemer

• Ikke samme økonomisystem, lønns- og 
personalsystem, saksbehandlingssystem, 
fagsystemer osv.

• Krav om anbudsprosess for Orkland



Samkjøring av rutiner

• Ny kontoplan

• Felles rapporteringsrutiner



Samkjøring av planer

• Krav om 4-årig økonomiplan i alle år fram til 
2020

• Økonomiplanen som vedtas høsten 2017 
gjelder 2 år i de eksisterende kommunene og 
2 år etter at Orkland kommune er etablert

• Allerede høsten 2017 bør enkeltkommunenes 
økonomiplaner sammenstilles slik at man får 
fram en samla plan for Orkland



Prosess fram mot Økonomiplan 2018-2021

Sammenstille og analysere data for de fire 
kommune

• KOSTRA

• Befolkningsprognoser

• Rammefinansiering

• Vedtatte økonomiplaner

• Regnskapsinformasjon



Deling av Snillfjord

Prinsipper for fordeling av:

• Aktiva

• Passiva

• Ansatte



Gjeldene avtaler

• Få oversikt over alle eksisterende avtaler som 
Orkland må forholde seg til

• Samkjøring av dagens praksis slik at det ikke 
blir ulikt tjenestetilbud tjenestetilbud innad i 
Orlkand



Ekstrainntekter

• Sørge for at engangsstøtten og reformstøtten 
bare blir brukt til engangsutgifter og ikke til å 
forhøye driftsnivået

• Inndelingstilskudd i 15år + nedtrapping i 5 år

• Viktig at det ikke gir grunnlag for å 
opprettholde et for høyt driftsnivå


