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FELLES KULTUR: ØBK (Ørland) og FK Fosen (Bjugn) stiller med flere felles lag når ungdommer, trenere og lagledere 
over helga setter kursen mot årets Storsjö Cup i Östersund.                             Foto: S. Ledang 

 

 
 

Til alle ansatte i Bjugn og Ørland kommuner 
 
 
Kjære kolleger! 
 
Juli nærmer seg og her kommer en siste oppdatering før sommeren. 
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I forrige uke var det møte i fellesnemda. Der ble det vedtatt en omstillingsavtale. Vedtaket var 
likelydende med det som ble forhandlet fram i partssammensatt utvalg. Denne avtalen danner 
rammeverket for overgang fra to til en kommune for ansatte.   
 
 
Den 22. august vil prosjektleders vurderinger knyttet til overordnet struktur presenteres for lederne. 
Dette forslaget vil så gå ut på en høring i hele organisasjonen før endelig struktur besluttes. Deretter 
starter arbeidet med å definere krav til stillinger og begynne prosessen med å avklare aktuelle 
kandidater i tråd med de prosesser som er vedtatt i omstillingsavtalen. 
 

I samme møte i fellesnemda ble det også 
enighet om felles regler for kommunenes 
budsjett og økonomiplanarbeid framover. 
Hvordan kommunene hver for seg og i 
fellesskap nå styrer økonomien, vil legge 
avgjørende føringer for handlingsrommet 
for nye Ørland. Jeg er glad for at 
fellesnemda så tydelig uttrykte 
oppslutning rundt veien framover. Hele 
vedtaket og referatet fra hele møtet kan 
leses på kommunenes hjemmesider. 
Rådmenn, økonomisjefer og prosjektleder 
har i felleskap laget et løp for behandling 
av økonomiplanarbeidet og budsjettene 
etter sommeren, slik at administrasjonene 
kan koordinere arbeidet og at fellesnemda 
gis sin uttalelsesmulighet. 

 
I forrige uke hadde vi også oppstart av fire administrative grupper med politisk representasjon 
Fredag 22. juni hadde vi oppstart i arbeidsgruppen Visjon, symboler og felles kultur. Der skal vi se 
nærmere på kommunevåpen, ordførerkjedet etc. (heraldikk). Vi skal også se nærmere på grafisk profil 
for den nye kommunen og drøfte en felles kultur og aktivitetskalender. 
 
Samme dag hadde vi også oppstart i arbeidsgruppen som skal se på arbeidsgiverpolitikken. Her skal vi 
blant annet vurdere en tidsplan for når de ulike personalpolitiske dokument skal behandles. 
 
Vi hadde også oppstartsmøte i arbeidsgruppen som skal forberede kommunevalget 2019. Her ble det 
drøftet hva som må være på plass av vedtak før gjennomføringen av selve valget og selve 
valggjennomføringen. Det må blant annet avgjøres om vi skal ha en eller to dagers valg, hvilke 
stemmekretser vi skal ha og det må velges stemmestyre. 
Mandag 25. juni hadde vi oppstart i arbeidsgruppen Eierskap, næring, KF, AS, IKS. Her ble vi enige om å 
oppdatere eierskapsmeldingene i begge kommunene og berede grunnen for en felles 
eierskapsmelding.  
 
 

NEDTELLINGEN ER I GANG: Fra møtet i Fellesnemda torsdag 21. juni.  

https://www.orland.kommune.no/_f/p1/ibd5ba182-71d6-4ddf-b940-a73bf03c3d66/fellesn-2018-06-21-protokoll.pdf
https://www.orland.kommune.no/_f/p1/ibd5ba182-71d6-4ddf-b940-a73bf03c3d66/fellesn-2018-06-21-protokoll.pdf
https://www.orland.kommune.no/_f/p1/ibd5ba182-71d6-4ddf-b940-a73bf03c3d66/fellesn-2018-06-21-protokoll.pdf
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Jeg skal nå ut i ferie og vil i etterkant benytte tiden fram til midten av august til å lese meg opp på det 
som er kommet av innspill fra organisasjonene i fase 3.  
 
Jeg benytter anledningen til å ønske alle en riktig god sommer og god ferie til de av dere som skal ha 
det. Takk for godt samarbeid så langt, og en ekstra takk til de av dere som tar vakter når andre tar fri. 
Jeg gleder meg til ferie, men også til å begynne på igjen 
 
 
 

    Kjære kolleger og folkevalgte, ha en riktig god sommer! 
 
 
 

        Hilsen Emil Raaen, prosjektleder Nye Ørland 
                                                               

 

 


