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Lokalisering av funksjoner i nye Ørland 
 

 
 

 
Kjære kolleger i nye Ørland kommune! 
 
Kalenderen viser 1. november 2019. Det betyr i klartekst at det er 60 døgn før Bjugn og Ørland er 
samlet i en ny kommune. Dette medregnet helger samt fridager knyttet til jul og nyttår.  
 
Først av alt vil jeg på nytt berømme hver og en av dere som er ansatt i dagens to kommuner for 
arbeidet og innsatsen som er lagt ned så langt på ferden mot en ny kommune. Uten dere hadde 
ikke dette framtidsprosjektet vært mulig. Nå er mye på plass. 
 
Samtidig må det på enkelte områder bli litt sånn at «veien blir til mens vi går». Jeg tenker da på en 
del løsninger som ikke er på plass, men som finner sin form og fasong etter hvert som arbeidet 
med kommuneetableringen går sin gang.  
Det er heller ikke alt som med 100 prosent sikkerhet kan realiseres slik det planlegges. Det har 
alltid vært en viss forskjell på teori og praksis. For vår del betyr det at vi på noen områder må 
foreta fornuftige og hensiktsmessig justeringer og tilpasninger når planer omsettes i praksis. 
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Lokalisering – status pr. oktober 2019 
 
Vi vet hvor vi er – og vi vet hvor vi skal. Hovedkartet som plasserer de ulike etatene og områdene 
ble tegnet gjennom intensjonsavtalen som ble inngått mellom den daværende politiske ledelsen i 
begge kommuner i juni 2015.  
 
Denne var utgangspunktet for planleggingsarbeidet som senere er videreført av Arbeidsutvalget 
(AU) og Fellesnemnda for nye Ørland kommune, som begge hadde oppstart på sensommeren 
2017.  
 
Nå, drøye to år senere, er hovedmålene i intensjonsavtalen konkretisert gjennom oversikten du 
finner i illustrasjonen. For noen betyr dette at arbeidsplassen blir flyttet rent geografisk, mens 
andre kanskje bare må flytte kontoret et lite steinkast. De fleste vil ikke endre arbeidssted i det 
hele tatt.  
Felles for alle er at sammenslåingen betyr nye kolleger og nye muligheter for både kollektiv og 
personlig utvikling. Faglig såvel som sosialt.  
 
Se gjerne på illustrasjonen, men ta tallene i de ulike kollonene som en pekepinn. 
 

 
Hvem, hva, hvor i nye Ørland kommune. Med forbehold om at det kan bli enkelte endringer i antall arbeidsplasser som er skissert. 
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Flytteprosess – status pr. oktober 2019 
 
1. januar 2020 er en dato vi lenge har sett fram til. Da er dagens Bjugn kommune og dagens Ørland 
kommune historie. Avviklet, men slettes ikke glemt.  
 
Vi tar med oss det beste fra begge kommuner inn i den nye juridiske enheten vi lenge har omtalt 
som «nye» Ørland kommune. En kommune som i sum blir langt større enn dagens to kommuner. 
En ny kommune med store ambisjoner på vegne av dagens og morgendagens innbyggere. Det er 
her akkurat din innsats, kunnskap, klokskap og kompetanse blir avgjørende.  
 
Under finner du en illustrasjon som viser status for flytteprosessen. Som det framgår, så har noen 
allerede tatt i bruk endrede lokaliteter, andre er i en flytteprosess, mens atter andre vil være i 
denne prosessen på nyåret. Målet er uansett at alle skal få «en trygg landing»! 
 
 

 
Tentativ tidsplan for ferdigstillelse av bygg/arbeidsplasser i nye Ørland kommune.  
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Det er summen som teller 
 
Vi blir rundt 900 ansatte i nye Ørland kommune. Alle med mål om å skape en kommune med 
trygge arbeidsplasser samt gode, inkluderende arbeidsmiljø for alle. Ingen kan alt, men alle skal vi 
bidra. Nye ørland kommune vil av mange bli målt etter summen av vår innsats. Sammen kan vi 
løse, nær sagt, alt. Nye Ørland skal være mulighetenes kommune. For ansatte. For innbyggere i 
alle aldre. For eksisterende og nytt næringsliv. Dette er noen av målene vi skal strekke oss etter.  
 
Det er ingen hemmelighet at kommunen får en utfordrende økonomi de nærmeste årene. Dette 
betyr at vi må ha et kritisk blikk på vår ressursbruk. Vi har prognoser for økonomisk utvikling som 
viser at vi må foreta reduksjoner i tjenestene. Dette vil ansatte og innbyggere merke.  
Det er heller ingen hemmelighet at det å skru sammen to organisasjoner økonomisk inn i en felles 
og ny struktur vil by på utfordringer.  
Vi skal gjøre det vi kan for å legge best mulig til rette for kloke politiske beslutninger til 
innbyggernes beste. 
 
Jeg gleder meg til å ta fatt på innspurten av en lang sammenslåingsprosess sammen med dere! 
  
           

      
Stor stemning under åpningen av ny basishall i Ørlandshallen i oktober. 

 
 

Hilsen Emil Raaen,  
prosjektleder/rådmann Nye Ørland 

 
 
 
 
PS: Har du besvart spørsmålene i helseundersøkelsen HUNT? Dine svar kan hjelpe deg selv og mange andre! 
 
Følg også hjemmesiden nyeorland.no 

https://www.ntnu.no/hunt/
http://nyeorland.no/

