
Til alle ansatte i Bjugn og Ørland kommuner!
2017 er snart historie, og vi tar fatt på et nytt år. For mange vil nok oppstart av prosessen med sammenslåing av 
våre to kommuner være det man husker best fra året som ebber ut. Arbeidet med å bygge den nye kommunen vil 
ikke bli mindre viktig i 2018.

Først som sist er det viktig å slå fast at sammenslåingen ikke vil føre til oppsigelser av ansatte i kommunene Bjugn 
eller Ørland.  

Bakgrunnen for prosessen vi nå er i gang med kom da Stortinget 8. juni i år vedtok at Bjugn og Ørland skal være 
samlet til en ny kommune fra 1. januar 2020. I praksis betyr det at vi nå har to år på oss til å løse oppgavene som 
følger av stortingsvedtaket. 

Den politiske organiseringen av fusjonsprosessen er på plass ved at det er opprettet et arbeidsutvalg (AU) og ei 
bredt sammensatt fellesnemnd. Begge kommuner har lik representasjon i disse. De politiske vedtakene fattes av 
fellesnemnda.

I AU er både administrasjon og folkevalgte representert. 
I tillegg er administrativ organisering ivaretatt ved at det er opprettet ei administrativ styringsgruppe.

En viktig oppgave i den nærmeste tiden er rekruttering av prosjektleder for sammenslåingsprosessen. 
Vedkommende som ansettes blir framtidig rådmann i Nye Ørland kommune. 

En viktig faktor for at vi alle skal lykkes på beste måte i prosessen framover er at vi klarer å involvere og engasjere 
dere som er ansatt i våre to kommuner. Ansatte representeres gjennom at tillitsvalgte involveres i 
omstillingsarbeidet ved deltagelse i innstillingsutvalget, partssammensatt utvalg, administrativ styringsgruppe og 
arbeidsgruppene. Hovedverneombudene har også en viktig funksjon i sammenslåingsprosessen gjennom 
møteaktivitet i AMU. 

Den viktigste ressursen for den nye kommunen blir dere som i dag er ansatt i våre to kommuner. Din innsats betyr 
noe for mange. Sammenslåingen av Ørland og Bjugn skal skape en kommune som blir en solid, attraktiv og god 
arbeidsgiver som tar vare på, utvikler og inspirerer ansatte på alle nivå. En ny kommune som byr på muligheter for 
vekst og utvikling for den enkelte og fellesskapet. 

Takk til hver og en av dere for innsatsen i året som snart er historie! 

God Jul og Godt Nytt År!
Hilsen administrativ styringsgruppe for sammenslåing av Ørland og Bjugn

Emil Raaen (rådmann Bjugn), Snorre Glørstad (rådmann Ørland), Gunn Karin Olsen (hovedtillitsvalgt Bjugn), Ann-Berit Nervik 
(hovedtillitsvalgt Ørland), Arild Risvik (prosjektmedarbeider Bjugn), Marit Knutshaug Ervik (prosjektmedarbeider Ørland)


