
Nyhetsbrev til ansatte i kommunene Ørland og Bjugn, no. 3, februar 2018 

 

 
 

 

 

 
HISTORISK MØTE: Daværende fylkesmann Brit Skjelbred i daværende Sør-Trøndelag fylke sammen med ordførerne Tom 

Myrvold og Ogne Undertun da kommunestyrene i Ørland og Bjugn avviklet felles kommunestyremøte i august 2017. Møtet 
markerte starten på prosessen etter Stortingets vedtak om sammenslåing. 

 
Til alle ansatte i Bjugn og Ørland kommuner 
 
 

Kjære kolleger! 
 
Sammenslåingsprosessen, som betyr at vi alle skal være med på dannelsen av en ny kommune går 
videre. I tiden framover vil mange av dere på ulike måter bli sterkere involvert i arbeidet med å forene 
våre to kommuner.  
En viktig oppgave i den nærmeste tiden framover blir å kartlegge hvordan vi i dag er organisert i 
kommunene. Finne likheter og ulikheter. Målet er at vi sammen skal bygge den nye organisasjonen til 
beste for alle ansatte, og dermed bidra til å levere de beste tjenestene til alle våre innbyggere i den 
nye kommunen.  
 
Vi i administrativ styringsgruppe er avhengig av deres engasjement, og ønsker å holde dere best mulig 
informert om arbeidet. Om det dukker opp spørsmål underveis, så ikke nøl med å ta kontakt.  
 
Her følger noen punkter om det som har skjedd siden dere mottok det andre nyhetsbrevet i januar 
2018. 

 
Status om sammenslåingsprosessen administrativt: 
 

 06.02.18 ble det avholdt første møte i de administrative hovedgruppene  
o Samfunnsutvikling og planarbeid  
o Kommunikasjon, digitalisering og kulturbygging 
o Organisering og tjenesteutvikling 
o Økonomi og anskaffelser 



Nyhetsbrev til ansatte i kommunene Ørland og Bjugn, no. 3, februar 2018 

 

 

 Dette var første trinn i kartleggingsfasen. 

 Hovedgruppene er i gang med kartleggingsfasen, og noen hovedgrupper har også satt 
undergrupper, så det blir bredere deltakelse etter hvert. 

 Det vil være ulik involvering av ansatte i kartleggingsfasen, men tillitsvalgte er med i alle 
hovedgrupper og undergrupper. 

 Kartleggingsfasen avsluttes 23.03.18. 

 Administrativt vil vi i tillegg prioritere oppstart og informasjonsmøte i den samstyrte gruppen 
«eierskap, næring, KF, IKS, AS», da det er etterspurt fra ansatte. 

 
 
Mandatet/oppdraget i fase 2 (januar-mars 2018) – kartleggingsfasen:  

 

 Bli kjent med hverandre.  

 For begge kommunene skaffe en hensiktsmessig oversikt over:  
o Organisering av tjenesteområde (organisasjonskart) 
o Tjenester og fagområder 
o Ansatte (årsverk, antall ansatte, kompetanse og bemanningsplaner, egen matrise) 
o Budsjettramme  
o Nøkkeltall (Kostra) 
o Møtestrukturer (internt/interkommunalt/tverrfaglig)  
o Gjeldende planer, lokale forskrifter og interne reglement (egen matrise) 
o Avtaler med eksterne samarbeidsparter - statlige etater, fylkeskommune, kommuner, 

IKS, KF, regionråd, vertskommune (egen matrise) 
o Avtaler med eksterne leverandører av varer og tjenester (egen matrise) 
o Fagsystem for tjenesteområdet (egen matrise) 

 Avklare kritiske områder i gjennomføringsfasen, enkel ROS- analyse (eget skjema) 
Minst 5 områder listes opp og prioriteres. 

 Kartlegge alle interessentene i tjenesteområdet som kan påvirke/medvirke fremtidig 
organisering og tjenesteproduksjon. 

 Vurdere behov for ekstern bistand? 
 
 

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) 
 
 

 


