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Fra 1. januar 2020:
Ca. 18000 innbyggere
Ca. 1960  kvadratkm



Tema

• Bakgrunn for kommunereformen- hvorfor?

• Muligheter: Hvordan få en god, helhetlig og 
samskapende plankultur?

• Utfordringer

• Etterarbeide? – blir aldri ferdig…☺



Bakteppe – hvorfor reform?               
Kommunens fire hovedroller

• Samfunnsbygger

• Tjenesteleverandør

• Myndighetsutøvelse

• Demokrati



Bakteppe:               
Kommunens fire hovedroller

Samfunnsbygger: 

• vekst og utvikling i hele kommunen

• godt sted å bo og leve

• godt sted å drive næring

• tilrettelegge for arbeidsplasser

• tilrettelegge for idrett

• tilrettelegge for fritidsaktiviteter

• tilrettelegge for kultur

• tilrettelegge for rekreasjon



Bakteppe:               
Kommunens fire hovedroller

Tjenesteleverandør:

• Levere tjenester av god kvalitet, i 
tråd med lov og forskrift

• Møte innbyggernes behov



Kommunale tjenester 
1964-2014

1964:

Skole, skatt, sosial-
trygdevesen,
vei. Plan og bygg i 
byene.

1969-2014:
Niårig grunnskole, beredskap mot forurensing , 
bosetting av flyktninger, avfallshåndtering og 
avløp, kommuneleger, helsestasjon, somatiske 
sykehjem, psykisk utviklingshemmede, 
miljøvern, undervisning barn i institusjoner, vilt- og 
naturforvaltning, landbrukskontorene, lovfestet
rett til 10-årig grunnskole, SFO, musikk- og 
kulturskoler, LAR, psykisk helse, fastlegeordning, 
forhandlingsansvar for lærere, klinisk 
veterinærvakt, lovfestet rett til barnehageplass, 
krisesentre, kvalifiseringsprogrammet, 
nasjonalparkstyrer, beredskapsansvar, 
samhandlingsreformen, folkehelseansvar.



Bakteppe:               
Kommunens fire hovedroller

Myndighetsutøvelse:

• likebehandling og habilitet

• gjennomsiktighet

• etikk

• i tråd med lov, forskrift og vedtak



Bakteppe:              
Kommunens fire hovedroller

Demokrati: 
• et levende lokaldemokrati

• viser retning

• evner politisk prioritering

• åpent og involverende

• god rekruttering og et mangfold av 
representanter

• godt samspill mellom politikk og     
administrasjon



Oppdraget fra Stortinget 2014-2016
Vurdere om kommunen gjennom en ny kommune eller på egen hånd, er i stand til å løse lovpålagte 

oppgaver og håndtere utfordringene den står overfor 

– i dag og 20-30 år fram i tid. 

• Mål/kriterier i reformen

• Dialog med nabokommuner

• Innbyggerinvolvering

• Langsiktighet

• Generalistkommuneprinsippet



Politisk utgangspunkt

Intensjonsavtalen 31.10.2016                                                
(Agdenes-, Snillfjord-, Orkdal- og Meldal kommuner)

«Vi skal sammen utvikle en aktiv, attraktiv og
miljøvennlig kommune som et sterkt tyngdepunkt i
sørvest-Trøndelag.

Dette skal realiseres gjennom:
• Vekst og utvikling i alle deler av kommunen.
• En rasjonell og veldrevet organisasjon som sikrer

best mulig ressursutnytting.
• Et lokaldemokrati som er åpent og engasjerende 

og samspiller med næringsliv og frivillig sektor»

”



Utviklingsarbeid 2019

1. Sammen bygger vi Orkland

Samfunnsdel, planstrategi og plansystem

2. Solid styring i Orkland

Nivellering av tjenestenivå, økonomi- og 
handlingsplanen

3. Tidlig tverrfaglig innsats 

Oppvekst, helse og mestring

4. Best i møter mellom mennesker

Arbeidsgiverpolitikk for Orkland

5. Digitalisering for bedre tjenester





Fra myndighet til servicevirksomhet til lokalt fellesskap

Kommune 1.0
Frem til ca 1970

Kommune 2.0
Ca. 1970-2007

Kommune 3.0 
Fra 2007 -

Kommunen er en myndighet en organisasjon et lokalsamfunn

Kommunen møter 
innbyggerne som 

undersåtter kunder ressurssterke, aktive
samfunnsborgere

Politikernes oppgave er å behandle saker på 
formelle møter med 
formelle dagsordener

å sette mål og økonomiske 
rammer i dialog med fagfolk 
og kunder

prege dagsordenene og 
stimulere aktiviteten i 
lokalsamfunnet

Politikerne har kontakt 
med

få innbyggere gjennom 
avgjørelse av enkeltsaker

flere innbyggere gjennom 
dialog med brukerråd og 
borgerinvolvering i 
planlegging

mange flere innbyggere 
gjennom møteplasser, 
aktiviteter og hendelser og 
ved at aktive borgere 
involverer kommunen

Sukesskriteriet for den 
gode kommunen er

rettsikkerhet faglig kvalitet, 
kundetilfredshet og 
effektivitet

et attraktivt og innovativt 
lokalsamfunn hvor alles 
ressurser er i spill

Den gode medarbeider er 
faglig dyktig og er 

opptatt av det korrekte og 
rettferdige

serviceinnstilt, 
imøtekommende og kan 
leve seg inn i innbyggernes
behov

opptatt av å finne ressurser 
hos alle, bringe mennesker 
sammen i fellesskap, 
fasilitere og støtte

Den gode leder er god til å huske reglene god til styring god til ledelse

http://www.offentligservice.no/getfile.php/2730763.1186.bbextwsbrt/Skanderborg+kommune+-+Kommunen+3.0+skjematisk.pdf





Bærekraftig 
samfunnsutvikling

Bærekraftig 

samfunnsutvikling



«Sammen bygger vi Orkland»

PROBLEMSTILLING

Hvordan skape en god, helhetlig og 
samskapende plankultur for nye Orkland 
kommune? 

FORMÅL

Kommuneplanens samfunnsdel skal bli et 
utviklingsverktøy med stor legitimitet 



Hvorfor bruke tid på planlegging?



«Planleggingstrappa»

Det er lett å bli ivrig og begynne med 

HVORDAN oppgaven skal løses



Planmodellen



Planstrategi

Plan og bygningsloven §10

«Planstrategien bør omfatte en drøfting av 
kommunens strategiske valg knyttet til 
samfunnsutvikling, herunder langsiktig 
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes 
virksomhet og en vurdering av kommunens 
planbehov i valgperioden».



Hva er samfunnsdelen?

Plan- og bygningsloven §11-2:
• Kommuneplanens samfunnsdel skal ta 

stilling til langsiktige utfordringer, mål og 
strategier for kommunesamfunnet som 
helhet og kommunen som organisasjon. 
Den bør inneholde en beskrivelse og 
vurdering av alternative strategier for 
utviklingen i kommunen.

• Kommuneplanens samfunnsdel skal være 
grunnlag for sektorenes planer og 
virksomhet i kommunen. Den skal gi 
retningslinjer for hvordan kommunens 
egne mål og strategier skal gjennomføres i 
kommunal virksomhet og ved medvirkning
fra andre offentlige organer og private.



Virkning av samfunnsdelen?

Plan- og bygningsloven §11-3:
• Kommuneplanens samfunnsdel skal 

legges til grunn for kommunens 
egen virksomhet og for statens og 
regionale myndigheters virksomhet i 
kommunen.

• Kommuneplanens handlingsdel gir 
grunnlag for kommunens 
prioritering av ressurser, 
planleggings- og 
samarbeidsoppgaver og 
konkretiserer tiltakene innenfor 
kommunens økonomiske rammer.



Sammenhengende plansystem –
hvordan få til det?

• NB! 1. generasjons planverk – må justeres 
ganske raskt ettersom behovene endrer seg

• Hva er planbehovet for å lykkes med å bygge 
Orkland?
– Strategier?

• Næringsstrategi, helsestrategi, klima- og miljøstrategi, 
folkehelsestrategi, helse – og mestringsstrategi?

– Kommunedelplaner? 

– Fag- og temaplaner?



Visjon og verdiord - innspill fra 
godfotsamlingene

Summen av dagens kommuner –
hvordan vi ser på oss selv

Orkland kommune – hvordan vi 
ser på framtidig kommune



Våre verdier

MODIG KLOK NÆR



MODIG
Vi viser tillit, snakker om det som er vanskelig og gjør nødvendige valg 



KLOK
Vi kombinerer ny kunnskap, det vi selv har erfart og lærer av andre



NÆR
Vi gir det lille ekstra i møte med mennesker – den som berøres, skal høres



Medvirkning i planarbeidet:
Orklandstemmen 2019!

• Viktig informasjonskilde til kommunens 
planarbeid! Suppleres med dialogmøter

• Digital spørreundersøkelse via smarttelefon og 
SMS til alle fra 16 år

• Er digital undersøkelse 

ekskluderende?



Orklandstemmen 2019 - formål

• Finne ut hva innbyggere er 
opptatt av i byggingen av ny 
kommune

• Finne ut hvordan de vurderer 
kommunens tjenestetilbud og 
styrker og svakheter i dag

• Åpne for direkte tilbakemeldinger

• Et godt grunnlag for arbeidet med 
samfunnsdel, andre planer og 
innretning av tjenester

• En undersøkelse som kan brukes 
sammen med ulike former for 
medvirkning og analyser.



Vi ønsker oss et tettere 
samarbeid med 

sammenlignbare kommuner 
for å gjøre Orkland bedre



Vi ønsker oss et tettere 
samarbeid med utdanning og 

forskningsmiljøene
• Orkland i partnerskap med Steinkjer kommune, Ålesund kommune, 

Sintef Digital, Trøndelag Forskning og utvikling AS, stiftelsen 
Kvinneuniversitetet Nord og Trøndelag fylkeskommune har sendt en 
søknad til Forskningsrådet. 

• Tittelen på søknaden er: “Folkestemmen: Innbyggerundersøkelser 
som verktøy for en ny folkevalgtrolle og kommunal 
organisasjonsutvikling».

• Partnerskapet skal utvikle en strukturert læringssløyfe mellom 
innbyggere (“Folkestemmen”) på den ene siden og kommunenes 
ledelse (“fagstemmen”) og folkevalgte (“folkevalgtstemmen” på den 
andre siden, hvor innbyggerekspertisen inngår i 
beslutningsprosesser som påvirker det kommunale tjenestetilbudet 
og oppnåelse av FNs bærekraftsmål.



Høy svarprosent: 41 % av alle som 
er invitert til å svare på 
undersøkelsen, har svart!
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82% svarer at de ønsker å bidra 
til utvikling av egen kommune



På hvilke måter ønsker du å delta med å 
utvikle din kommune? 

(Du kan krysse tre svar alternativer)
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Innbyggerne mener Orkland bør 
markere seg som en 

næringskommune (%)
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50% ønsker å påvirke oppvekst 
for barn og unge

Hvilke områder kunne du tenke deg å være med på å påvirke?

Velg opptil 3 svar

%

Oppvekst for barn og unge 49,9

Eldreomsorg 34,15

Trivsel og inkludering 33,68

Lokalsamfunn 31,51

Helsetilbud 29,77

Kulturtilbud 20,52

Næringsutvikling 19,39

Infrastruktur 14,85

Klima- og miljø 14,35

Boligtilbud 9,31

Annet (vennligst spesifiser 2,34



Hva skal vi bruke pengene på?

"Hvis du fikk bestemme: 
Hvilken av områdene mener du 
bør få mer penger i neste 
budsjett?"

• Helse og mestring (f.eks. helsetun, 
hjemmetjeneste, psykisk helse) 56 %

• Oppvekst (f.eks. skole og barnehage) 25 %

• Teknisk (kommunale bygg/anlegg, veg, 
vann, avløp) 13 %

• Kultur, fritid, idrett (6 %)



Styrker
- Fornøyd med tjenestene som blir levert

- Trives i sine nærmiljø og anbefaler å flytte hit

- Trygt å ferdes i kommunen (majoriteten)

- Opplever kommunen som en attraktiv 
arbeidsgiver

- Opplever kommunen å være klima- og 
miljøvennlig

- Fornøyd med tilgang på rekreasjonsområder 
– folk er opptatt av dette 

- Kommunen samarbeider med frivilligheten

- Kommunen tar i bruk ny teknologi

- Tilgang på møteplasser, forbedringspotensial

- De yngre aldersgruppene opplever i større 
grad å ikke kunne delta i utvikling av egen 
kommune 

- Kollektivtilbud (kun 41 % enig/delvis enig). 
Folk i Orkdal mer fornøyd. 

- Tilgang på boligtomter  (60% enig/delvis enig)

- Relevante arbeidsplasser (58% enig/delvis 
enig. 34 % delvis uenig/uenig)

Svakheter

Fra Orklandstemmen 2019:



Til sist – nå har du ordet!

"Det kan være klokt å være ydmyk og lytte til 
brukerstemmen, særlig til de som ikke roper høyest. 
Framsnakking er alltid det som fungerer best og det 
å bry seg om".

"Spennende å se om de som er folkevalgt klarer å 
jobbe for hele kommunen, håper det. Lykke til, tror 
det blir bra".

"Få slutt på grendastrid og misunnelse. Gå etter det 
gamle slagordet: By og land, hand i hand"!



Til sist - nå har du ordet!

"Vis måtehold når ny kommunen blir en realitet i 
2020. Alle kommunene som skal danne Orkland 
kommune har brukt betydelige summer for å 
sikre tjenester og oppgraderinger i sin del av ny 
kommunen. Det finnes ikke midler til store 
utbygginger og etableringer de nærmeste årene. 
Det som nå er bygd og etablert må betales og 
sikres vedlikehold".



Til sist - nå har du ordet!

«Som innvandrer selv synes jeg at det er vanskelig å bli engasjert i 
kommunen. Informasjon om måter å delta i lokalsamfunnet er ikke lett 
tilgjengelig. Vi er flere i kommunen som synes at det er vanskelig å knytte 
bånd med det norske folket. Det kunne vært flere synlige sosiale 
klubber/programmer som aktivt inkluderer folk som er litt mer 
ressurssvake enn de fleste».

«Tror jeg skal nøye meg med aller viktigste nå, sånn avslutningsvis, og det 
må bli: Spill på lag med- og lytt til innbyggerne i nye Orkland kommune. 
Det vil vi alle tjene på. Vi innbyggerne spiller en stor rolle i utviklingen av 
Orkland. Det må administrasjonen ta med seg i arbeidet. Så får vi ønske 
den nye kommuneadministrasjonen masse lykke til med arbeidet, når 3,5 
kommune skal bli til en stor kommune».



Utfordringer i 
sammenslåingen

• Drift og sammenslåing hånd i hånd…

• Økonomi:

– Høy investeringstakt i kommunene

– Ansattegaranti - innplassering

• Snillfjord deles i tre

– Arkiv kan ikke deles…

• Anskaffe- og implementere fagsystem



Takk for oppmerksomheten! 


