Nyhetsbrev no. 13

Elever fra Ørland kulturskole med lærer Sarah Mikkelhaug i spissen bød på en frisk start av folkemøtet.

Til alle ansatte i Bjugn og Ørland kommuner
Kjære kolleger!
En ny kommune rykker stadig nærmere. Flere og flere brikker i en omfattende prosess kommer på
plass, og jeg registrerer stort engasjement og tilsvarende innsats fra ansatte i begge av dagens
kommuner. All ære for alle bidrag i dette arbeidet.
Samtidig er det sånn at enkelte deler av arbeidet tar tid. Jeg benytter anledning til også å berømme
mange av dere for utholdenhet og tålmodighet i prosessen vi er inne i.
Innplassering
Vi er nå i fase 6 i sammenslåingsprosessen. Innplassering av ansatte er et viktig arbeid som inngår i
denne fasen, og opptar mange nå. Med få unntak skal alle ansatte i nye Ørland kommune være
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innplassert innen utgangen av juni måned. Dette er en viktig del av prosjektgruppas arbeid, både for
den enkelte ansatte og for kollektivet vi alle er en del av.
Noen av dere var i salen da nye Ørland inviterte til nok et folkemøte tirsdag 4. juni. Møtet gikk i en
hyggelig og uformell tone, og tilbakemeldingene tyder på at de som hadde tatt turen satte pris på
informasjonen de fikk i løpet av kvelden.

Grafisk profil
Etter et begrenset anbud gikk
oppdraget med å utarbeide grafisk
profil til Punch Reklame i Ørland. I det
nevnte folkemøtet presenterte
kommunalsjef Marit Ervik smakebiter
fra den nye grafiske profilen. Ervik
forteller følgende om denne
prosessen:
«Den grafisk profilen er utarbeidet i
samarbeid med gruppa for «Visjon,
symboler og felles kultur», bestående
av Marit Sletten, Sissel Eide Fremstad,
Hans Eide, Gunn Kristin Ørsleie,
Bjørnar Harøy, Daniel Johansen,
Ingrid Bjørklund, Arild Risvik, AnnBerit Nervik, Øyvind Haraldsvik og Skjalg Ledang,
Vi har hatt tre møter med Punch! Reklame og har opplevd samarbeidet som veldig bra.
Den grafiske profilen skal sørge for at kommunen fremstår lik i alle sammenhenger.
Profilen skal være lett gjenkjennelig, og den skal bidra til at all informasjon formidles på en enkel og
forståelig måte. Det vil bli utarbeidet Profilhåndbok som skal brukes av alle som bruker og lager
trykksaker og annet materiell i regi av Ørland kommune. Retningslinjer og regler presenteres i
håndboka.»
For at alle dere som ikke deltok på folkemøtet også skal få et lite bilde av hvordan nykommunen vil
framstå i trykksaker, brev, presentasjoner og andre profileringssammenhenger finner dere en liten
presentasjon i pdf-format vedlagt.

Kulturkalender
Det er laget en omfattende kulturkalender, og spesielt gjennom sommeren blir det et rikholdig meny
av ulike tilbud. Dere finner kulturkalenderen i informasjonsbrosjyren som denne uka er sendt alle
husstander i Bjugn og Ørland. Her finner dere også lenke til artikkel på nyeorland.no med videre lenke
til brosjyren i bladbar e-utgave:
http://nyeorland.no/kampanjefelt/her-kan-du-lese-informasjonsbrosjyren-fra-nyeorland-kommune.1618.aspx
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IKT
Det skjer mye også innenfor området IKT. Fagprogram, her jobbes det målrettet for å samle alle
fagprogrammene. En tar høyde for at man får outlook felles fra juli/august av, Gerica for Ørland flyttes
til Fosen IKT i september, oppvekstadministrative program flyttes til august.
Økonomi
Økonomi har vært et tema i flere budsjettkonferanser samt på det nylig avholdte folkemøtet. Fra
administrasjonens side ble det i folkemøtet orientert om merforbruket som vi må evne å håndtere.
I kommende uke skal vi diskutere grunnlaget for økonomiplanen 2020-2023 i arbeidsutvalget, deretter
vil en sak om dette gå til fellesnemda.
Følg oss
Hjemmesiden www.nyeorland.no er nå gjenstand for hyppigere oppdateringer av innhold.
Hjemmesiden er vårt «vindu» mot innbyggere og verden rundt oss. Bruk siden aktivt, og del gjerne
innhold og saker på sosiale medier. Kom gjerne også med tips til innhold dere mener kan være nyttig,
interessant eller spennende.

Kulturkalenderen for nye Ørland byr på en rekke spennende aktiviteter i månedene som kommer. Møt opp og delta!

Hilsen Emil Raaen, prosjektleder Nye Ørland
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