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OPP OG FRAM: Kommunekartet er i endring i Norge. Sammen kan vi bidra til å sette «Nye Ørland» kommune på kartet 
sterkere enn tilfellet er med dagens Bjugn og Ørland.  
 

 
Til alle ansatte i Bjugn og Ørland kommuner 
 

Kjære kolleger! 
 
Dette er det fjerde nyhetsbrevet dere får om prosessen fram mot «Nye Ørland». Fortsatt er det 
drøye 21 måneder til sammenslåingen trer i kraft. Det kan virke som lang tid for et «svangerskap», 
men det er også mange små og store oppgaver som skal løses for å sikre den nye kommunen, med 
langt over 10.000 innbyggere, en trygg og god fødsel.  
 
Et av Stortingets viktigste mål med sammenslåingen er at vi i fellesskap skal lykkes med å skape 
en kommune som er rustet og robust til å lykkes inn i ei framtid der verden rundt oss også er i 
endring. Dette krever innsats, og ikke minst endringsvilje, av oss alle.  
 
«Nye Ørland» har alle forutsetninger for å bli en attraktiv kommune. Attraktiv som arbeidsgiver. 
Attraktiv for dagens og morgendagens innbyggere. Attraktiv for næringslivet. Attraktiv for turister 
og andre besøkende. 
Vi som har vårt daglige virke i kommunen skal sørge for at mange av rammene for alt dette er så 
gode som mulig. Hver og en av oss har en rolle i arbeidet med å skape et godt og positivt 
omdømme for «Nye Ørland».  
 
Så til litt om det som har skjedd siden forrige nyhetsbrev.  
Den 6. mars var det fellesmøte for de administrative hovedgruppene: 
 

 Samfunnsutvikling og planarbeid 

 Kommunikasjon, digitalisering og kulturbygging 

 Organisering og tjenesteutvikling 

 Økonomi og anskaffelser 
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Alle hovedgruppene er kommet godt i gang med kartleggingsfasen som varer fram til 23. mars.18. 
I tillegg til fokus på status på arbeidet i kartleggingsfasen og leveranse innen frist, ble det foretatt 
en risikovurdering. Det er viktig at dette arbeidet også videre får nødvendig oppmerksomhet og 
prioritet fra alle involverte. 
 
Noen av hovedgruppene har satt undergrupper, mange av disse er også godt i gang, og tillitsvalgte 
er gjennomgående godt representert i arbeidet. 
 
Den 09.03.18 ble det gjennomført informasjonsmøte for gruppen «eierskap, næring, KF, IKS, AS». 
Deltakerne ga uttrykk for tilfredshet over å bli involvert og informert om status for 
sammenslåingsprosessen, og ga nyttige innspill til administrativ styringsgruppe for arbeidet 
framover.  
 
Fra nå av blir nyhetsbrevet til ansatte også distribuert til kommunestyrerepresentanter og ledere i 
selskap i gruppen «eierskap, næring, KF, IKS, AS». 
 
 
 
 
 
 
 

Hilsen administrativ styringsgruppe for sammenslåing av Ørland og Bjugn 
 

Emil Raaen (rådmann Bjugn), Snorre Glørstad (rådmann Ørland), Gunn Karin Olsen 
(hovedtillitsvalgt Bjugn), Ann-Berit Nervik (hovedtillitsvalgt Ørland), Arild Risvik 

(prosjektmedarbeider Bjugn), Marit Knutshaug Ervik (prosjektmedarbeider Ørland) 
 
 
 
 

 


