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Til alle ansatte i Bjugn og Ørland kommuner 
 
Kjære kolleger! 
 
Dette nyhetsbrevet, det femte i rekken, kommer kort tid etter det fjerde. Ta det gjerne som et 
signal om at prosessen vi er inne i er i et riktig spor og holder god marsjfart.  
Torsdag 15. mars nådde fellesnemda nok en milepæl, ved at det ble vedtatt å tilby Emil Raaen 
jobben som prosjektleder og fremtidig rådmann i Nye Ørland kommune.  
 

- Jeg gleder meg til å begynne, og ser fram til å 
jobbe for Nye Ørland kommune sammen med 
mange flotte kolleger, sier Emil Raaen til 
Nyhetsbrevet. 
- Vi har en stor jobb foran oss. 
Kommunefusjoner er sjeldne og det er i 
dynamikken mulighetene ligger. Dette er en 
fantastisk mulighet til å bygge på det beste fra 
begge kommunene og også skape noe helt 
nytt, fortsetter Emil.  
For ordens skyld legger han til at han fortsatt 
ikke er formelt ansatt, men vil få et tilbud 
etter vedtaket i Fellesnemda.  
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Denne uka var fristen for å levere resultatet av 
kartleggingsarbeidet i de administrative 
hovedgruppene: 
 
- Samfunnsutvikling og planarbeid 
- Kommunikasjon, digitalisering og   
kulturbygging 
- Organisering og tjenesteutvikling 
- Økonomi og anskaffelser 
 
 
 

Vi i styringsgruppa opplever at det i hovedgruppene og de mange undergruppene som har vært i 
aktivitet er lagt ned godt og grundig arbeid. Det er også gledelig å oppleve at det jevnt over er 
entusiasme og positive forventinger som ser ut til å prege arbeidet. Vi ser også mange har utvist 
stor kreativitet i prosessen.  
 
Dokumentasjonen fra kartleggingsfasen vil danne grunnlaget for arbeidet i neste fase som starter 
etter at de fleste har fått noen vel fortjente fridager i påska. 
Oppdraget for neste fase gis til de administrative hovedgruppene 10. april. 
 
I løpet av ukene etter påske vil også arbeidet med ekstern informasjon og kommunikasjon til 
innbyggerne i Nye Ørland få større fokus. De tekniske løsningene og rammene for dette er nå i 
ferd med bli ferdigstilt, slik at innholdsproduksjonen kan starte i april. Vi ser fram til dette, og 
håper og tror det vil engasjere mange av innbyggerne i den nye kommunen som vi er i ferd med å 
bygge.  
 
Nå ønsker vi først av alt at alle skal få noen gode dager med tid til avkobling og sosialt samvær. 
Nye Ørland blir en fantastisk «påske-kommune». Samtidig som våren melder sin ankomst i fjæra 
er det fortsatt prima skiføre i høyere strøk. Påsketradisjoner er så mangt, men vi fastslår at det å 
tilbringe påskeferien i Nye Ørland slettes ikke er å forakte. Om du velger skitur i eller utenfor 
oppkjørt løypenett, fisketur, eller en spasertur så er mulighetene mange. Eller hva med en tur på 
skøyteisen i Fosenhallen eller et kinobesøk på Ørland kino?  
Nye Ørland – det er mulighetenes kommune! 
  

GOD PÅSKE! 
 

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) 
 

 


