
 

 
 
 

 

Nyhetsbrev 
 
 

Vi nærmer oss jul og nyttår og vi skal straks inn i det siste året før vi er sammenslått til Ørland 
kommune. Vi legger et innholdsrikt år bak oss og et innholdsrikt år venter. Sammenslåingsprosesser 
byr på endringer og det representerer både utfordringer og muligheter. 
 
Vår erfaring, og erfaring fra andre sammenslåingsprosesser, viser at det viktigste for ansatte er å få 
vite hvordan man blir direkte berørt av sammenslåingen. De aller fleste av oss vil merke få endringer. 
Men noen vil få endrede oppgaver, noen vil måtte endre arbeidssted og alle skal ha ny arbeidsavtale. 
Vi ønsker å arbeide for at flest mulig så raskt som mulig, innen rammen av en forsvarlig prosess, vet 
hvordan sammenslåingen påvirker deres egen arbeidshverdag. Vi starter neste år med å klarlegge 
neste nivå på organisasjonen. Ambisjonen er at ansatte i løpet av første halvår 2019 skal vite hvilken 
rolle de skal ha i nye Ørland. Vi starter også opp involveringsprosesser knyttet til lokalisering av 
arbeidsplasser. 
 
Vi vil også oppfordre hver og en av dere til å utforske mulighetsrommet sammenslåingen byr på. 
Både når det gjelder å bygge nye relasjoner til nye kollegaer, påvirke strategiske veivalg, jakte 
gevinster og utfordre faglige tradisjoner for slik å bygge på det beste vi har. Det forutsetter også at vi 
fortsetter å se på egen praksis og tør utfordre oss selv til beste for innbyggerne våre. 
 
 
På tampen av året lanserte vi hjemmesiden til nye Ørland på www.nyorland.no 
Den vil bygges steg for seg i året som kommer og vil være Ørlands hjemmeside fra 01012020. 
Hjemmesiden skal fylles med stoff relatert til kommunesammenslåingen og nyheter rundt denne 
prosessen. Det vil også komme en egen Facebookside og instagramkonto for nye Ørland. 
 
Fellesnemda har besluttet å beholde dagens kommunevåpen for Ørland kommune som 
kommunevåpen for nye Ørland kommune. 
 
Nedenfor finner du noen viktige milepæler for 2019. 
 
Tusen takk for samarbeidet i år. VI gleder oss til å bygge videre på det nye felleskapet sammen med 
dere neste år. Vi vil takke ansatte og politikere i fellesnemda for innsatsen de legger ned i nye Ørland.  
Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år og vi håper jula blir akkurat slik dere ønsker.  
En ekstra takk til de av dere som holder hjulene i gang i jula. Og godt nytt år! 
 
 
Med vennlig hilsen 
  
Marit Ervik, Arild Risvik og Emil Raaen 
Prosjektorganisasjonen 
Nye Ørland 

  
 

http://www.nyorland.no/


 

 
 

 Milepæler 2019. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.kvartal/

fase 5

•Oppstart budsjettprosess 2020

•Beslutte neste nivå struktur

•Tilsettinger neste nivå

• Beslutning vedr. oppstart felles ledelse-

2.kvartal/

Fase 6

•Tilsettinger øvrige ansatte

3.kvartal/

Fase 7

•Konstituering av kommunestyret

•Så tidlig som mulig ha klart et forslag til budsjett 2020 og økonomiplan for nye 2020-2024

4.kvartal/

Fase 8

•Folkevalgtopplæring

•Budsjettbehandling


