Konstituering og enhetsledersamling

Torsdag 3. oktober var kommunestyret i nye Ørland kommune samlet til konstituerende møte i kommunestyresalen Yrjar.

Kjære kolleger i nye Ørland kommune!
Vi skriver 4. oktober 2019. I dag er det 88 dager igjen til sammenslåingen er en realitet, og en ny
kommune er etablert. Hver eneste dag jobbes det nå for å få flere og flere brikker på plass i
prosessen med å samle Bjugn og Ørland kommuner til en ny enhet.
Den viktigste brikken for nye Ørland ble valgt den 8. og 9. september da det første
kommunestyrevalget for nye Ørland kommune ble gjennomført.
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Torsdag denne uka foregikk det konstituerende møtet for de 35 representantene som de neste
fire år utgjør kommunestyret i den nye kommunen. I møtet ble Tom Myrvold (H) valgt til ordfører
for nye Ørland, mens Ogne Undertun (Ap) ble valgt til varaordfører.
Det er bra for nye Ørland kommune at det nå er valgt politisk ledelse.
Her finner du protokoll fra kommunestyrets møte.
Mye har skjedd også administrativt siden forrige nyhetsbrev. Mandag denne uka var enhetsledere
i nye Ørland kommune samlet for første gang til møte i kommunestyresalen Yrjar. Tema for
samlingen var ledelse og styring. Og ikke unaturlig, så var også budsjett og budsjettprosessen et
viktig tema for samlingen.

Fra samlingen med enhetsledere mandag 30. september.

Vi har med hjelp fra PWC gjennomført en analyse av teoretisk innsparingspotensial i den nye
kommunen. Der har vi sammenlignet oss mot enkelte kommuner i kostragruppe 8 som driver
billigere enn oss selv innenfor ulike tjenesteområder. Analysen ble presentert for enhetsledere og
tillitsvalgte denne uken. Analysen har vært med på å danne grunnlag for diskusjon i ledergruppen
om fordeling av størrelse på sektorvis innsparing.
Kommunalsjefene vil nå ta med seg sine innsparingskrav og diskutere dette med enhetsledere og
tillitsvalgte.
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Tilbakemeldinger fra enhetsledere og tillitsvalgte vil si noe om gjennomføringsmulighet og
gjennomføringshastighet for innsparing og vil inngå i beslutningsgrunnlaget for administrasjonens
endelige budsjettforslag som legges fram for politisk behandling.
Vi har alle et ansvar for at vi har størst fokus på de mange 100 millionene vi bruker hvert eneste år
og ikke bare på de prosentene vi skal ta ned. Vi står foran en utfordrende tid økonomisk. Da er det
viktigere enn noen gang at vi klarer å lage gode arbeidsfelleskap og faglig utvikling. Samtidig må vi
lete etter tiltakene vi kan slutte å gjøre og redusere tjenestene der det smerter minst. Jeg ser
fram til å arbeide med budsjettet ut over høsten.
I enhetsledermøtet hadde vi også en gjennomgang av arbeids -og permisjonsreglement,
framdriftsplan for arbeidsavtaler for alle ansatte, informasjon om forestående lønnsforhandlinger
og framdriften innenfor IKT og de ulike fagprogrammene.
Vi går helt sikkert en hektisk høst i møte der mange ulike oppgaver skal løses.
Jeg gleder meg til å ta fatt sammen med dere.

Fellesnemnda samlet for siste gang. Nå er nemda erstattet av kommunestyret for nye Ørland kommune.

Hilsen Emil Raaen,
prosjektleder/rådmann Nye Ørland

PS: Følg også hjemmesiden nyeorland.no
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