Nå er det like før....

Kjære kolleger i nye Ørland kommune!
Vi har kommet til 20. desember 2019. Det er 11 dager til vi møtes i vår nye kommune. Før det skal
de aller fleste nyte noen vel fortjente fridager.
Stramt budsjett
12. desember vedtok kommunestyret budsjettet for 2020, kommunens første driftsår. Det er et
stramt budsjett. Våre folkevalgte gjorde en del vesentlige endringer i forhold til det
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budsjettforslaget jeg som rådmann presenterte. Disse endringene gjelder både inntekter og
utgifter.
I mitt forslag la jeg til grunn innføring av eieindomsskatt på blant annet boliger og fritidsboliger.
Politikerne var av en annen oppfatning, og sa nei til denne skatten. Det betyr reduserte inntekter
for Ørland kommune. Vedtatt budsjett vil bety reduksjon i vår drift og endringer i vår organisasjon.

Nye muligheter
Samtidig står vi foran et nytt år som bringer oss alle nye muligheter. Etter lang tid med planlegging
skal vi snart endelig komme i gang med å bygge det nye fellesskapet i nye Ørland kommune.
Krevende, men også spennende, arbeid venter oss. Nye strukturer etableres, mange av dere får
nye gode kolleger. Noen oppgaver kan løses på andre, og kanskje bedre måter enn vi har gjort
hver for oss.
I bunn og grunn handler det om at vi sammen skal levere de beste tjenester på alle de områdene
vi i sum utøver vårt daglige virke.
Flytteprosesser
En ny kommune bygges ikke over natta. 1. januar 2020
er en ny juridisk enhet på plass. Kommunens navn og
logo er på plass. Men det er mye som gjenstår. De fleste
av dere møter til jobb på samme sted på nyåret som
dere forlater når juleferien starter. Samtidig jobbes det
godt med ulike flytteprosesser. Noen få av våre ansatte
har vært gjennom en flytteprosess i siste halvår av 2019,
men det er i 2020 de fleste flytteprosessene
gjennomføres.
Statens Hus i Bjugn er i ferd med å bli til Ørland rådhus. Ombyggingen nærmer seg siste fase. Her
skal administrativ og politisk ledelse snart flytte inn. Jeg skulle gjerne sett at denne prosessen, som
med de andre flyttingene som ikke er gjennomført, kunne skjedd allerede nå. Men så lenge
byggearbeidene pågår må vi ha litt tålmodighet.

Utfordringer – og vekst!
Vårt sammenslåingsprosjekt kom med et krevende utgangspunkt. Vi vet fra faglitteratur at det er
mer utfordrende å slå sammen jevnstore organisasjoner. Og vi vet at tvangssammenslåing er mer
utfordrende enn når man ønsker det sjøl. Vi har også fått en politisk høst som har vært krevende
og vi har en økonomisk situasjon som utfordrer oss.
Til tross for dette er vi, i stort, i rute med de administrative prosessene, selv om vi sjølsagt må
påregne noen overraskelser på nyåret. Vi har avdekt og er godt kjent med det økonomiske
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utfordringsbilde som ligger foran oss, og jeg er også sikker på at politisk nivå vil finne gode
samarbeidsmåter som gir oss god styring framover.
Vi opplever næringsvekst, sysselsettingsvekst og befolkningsvekst i nye Ørland – vi sitter på en
grønn gren i ett av verdens rikeste land.
Organisasjoner består av folk og heldigvis har vi mange flotte folk i nye Ørland kommune. Dere
bygger organisasjonen dag for dag og leverer tjenester i stadig utvikling. Jeg lar meg stadig
imponere over hva dere får til.
Jeg vil takke alle ansatte, folkevalgte og andre i kommunene som har bidratt til å etablere nye
Ørland kommune.
Jeg vil takke for innsatsen og ønske dere en god og velfortjent ferie.
Jeg vil også rette en ekstra takk til de som nå går på vakt når vi andre tar fri.
Jeg er sikker på at nye Ørland kommer ut av den sterke vinden både rakrygget, vannkjemmet og
med haken hevet. Jeg gleder meg til fortsettelsen, jeg gleder meg til nye Ørland og jeg gleder meg
til å jobbe sammen med dere mot nye mål neste år.

Med ønske om ei riktig god jul og en fin nyttårsfeiring!
Jeg gleder meg til å treffe dere i nye Ørland kommune i 2020!

Hilsen Emil Raaen,
Rådmann, Nye Ørland

Følg også hjemmesiden nyeorland.no. Etter nyttår endres adressen til orland.kommune.no
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