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Fra konstituerende møte 15. mai i delprosjekt samfunnsutvikling.             Foto: S. Ledang 

 

 
 
 

Til alle ansatte i Bjugn og Ørland kommuner 
 
Kjære kolleger! 
 
Vi nærmer oss sommer, og på samme måte som både sola og kvikksølvet stiger så øker vi 
intensiteten i prosessen med å forme Nye Ørland kommune. 
 

 Emil Raaen hadde sin første formelle arbeidsdag som prosjektleder begynte den 2. mai. 
Prosjektlederen gjennomfører nå forventningssamtaler med alle medlemmene i 
formannskapene og med ledere direkte underlagt konstituerte rådmenn i begge dagens 
kommuner. 
 

 Vi er nå i gang med å lage et utkast til omstillingsdokument. Når dette er klart vil det sendes ut 
på høring til tillitsvalgte/ansatte og til folkevalgte. Omstillingsdokumentet vil regulere 
ansettelsesforholdet i overgangen mellom dagens to kommuner og over i en ny kommune. 
Omstillingsdokumentet vil i neste omgang drøftes mellom tillitsvalgte og politikere i 
partssammensatt utvalg og endelig vedtas i fellesnemda. Ambisjonen er at vi kan sluttbehandle 
omstillingsdokumentet i fellesnemdas junimøte. 
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 Vi har lyst ut stillinger til prosjektorganisasjonen for Nye Ørland. Vi søker etter stedfortreder 
for prosjektleder og prosjektleder IKT. Søknadsfristen på disse stillingene er 25.mai. Ansettelse 
vi skje fortløpende i etterkant. En rammeavtale på ekstern kandidatvurdering er sendt ut på 
anbud og tilbyder vil velges når klagefristen er ute. 

 
 Konstituerte rådmenn og prosjektleder har etablert et ukentlig koordineringsmøte. 

 

 Den 15. mai hadde de tre politiske delprosjektene konstituerende møter.  
 

o Delprosjekt politisk organisering har konstituert Anne M Bjørnerud som leder og 
Gunnhild Tettli som nestleder. De har avtalt å bytte roller halvveis i perioden fram mot 
2020. Delprosjektet vil se på politisk organisering i nye Ørland. Neste møte i 
delprosjektet blir 7.juni. 
 

o Delprosjekt samfunnsutvikling konstituerer leder og nestleder på neste møte den 7. 
juni. Delprosjektet samfunnsutvikling vil blant annet se på dagens kommuneplaner, og 
berede grunnen for nye Ørlands planstrategi og samfunnsdel i ny kommuneplan. 
 

o Delprosjekt samferdsel har konstituert Thor Bretting som leder. Nestleder blir valgt på 
neste møte. Det er avtalt å bytte roller halvveis i perioden fram mot 2020. Delprosjekt 
samferdsel vil berede grunnen for samferdsel i ny kommuneplan og se på løpende 
oppdrag fram mot 2020. Eksempelvis der Nye Ørland bør avgi felles høringsuttalelse. 

 

 Den 24. mai vil fellesnemda få framlagt en analyse (kostra) som sammenligner økonomiene og 
strukturene i Ørland og Bjugn og hvordan vi fordeler våre ressurser internt. Samtidig vil 
analysen si noe om det økonomiske handlingsrommet for Nye Ørland framover og 
sammenligne nye Ørland med andre kommuner. Det samme fremlegget vil også presenteres 
for ledere og hovedtillitsvalgte senere i mai. 
 

  
Prosjektleder vil ha kontorplass både på Brekstad og i Botngård og kan nås på 
mailadresse:  emil.raaen@nyeorland.no 
  
 

Med ønske til dere alle om en fin feiring av 
nasjonaldagen og ei solfylt pinsehelg! 

 

Hilsen Emil Raaen, prosjektleder Nye Ørland 
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