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Flørter om fusjon
– Det er naturlig at vi slår oss sammen når vi blir én
kommune, sier Tor Langvold og Silje Nesset.

En mulig fusjon av de to næringsforeningene i Bjugn og Ørland er på trappene
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Næringsforeningene i Bjugn og Ørland vil etter alle solemerker slå seg sammen.
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Både Bjugn Næringsforum og Ørland Næringsforum har gjort vedtak denne uka om å gå i
dialog, samt utrede fordeler og ulemper ved en sammenslåing.
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Utfyller hverandre
– Vi har et godt samarbeid og jobbet sammen på en del saksområder, blant annet utdanning
og samferdsel. Det virker naturlig at vi slår oss sammen når vi blir én kommune, sier Tor
Langvold, styreleder i Bjugn Næringsforum.
Han representerer mellom 40 til 50 medlemmer i foreninga i Bjugn.
– Tor sitter med mye kunnskap jeg mangler, mens jeg har egenskaper som han mangler. Han
er papir, jeg er data. Vi utfyller hverandre godt, sier Silje Nesset, daglig leder i Ørland
Næringsforum.

Ulike modeller
Utredninga om de ulike fordelene og ulempene ved en fusjon må være klar før mars i 2019.
Ørland og Bjugn slår seg som kjent sammen fra 1. januar 2020.
– Dette er ikke et arbeid som er gjort på kort tid, og vi har i dag ulike modeller i foreningene
våre, sier Nesset, som er ansatt i næringsforumet.
Langvold er arbeidende styreleder.
De to er enige om at ei samlet næringsforening i nye Ørland kommune trolig vil ha mer
gjennomslagskraft i store saker.

– Sterkere sammen
– Vi blir nok sterkere sammen, og kan lettere påvirke i de sakene som er viktig for
næringslivet. Det går blant annet på hva et Næringens hus skal inneholde, i tillegg til
arealplaner og næringsplaner, sier Langvold.
– Næringslivet i Bjugn og Ørland har mange likhetstrekk. Dersom vi slår oss sammen blir det
viktig å styrke det gode arbeidet som gjøres i dag, og å ha felles mål om å skape mer vekst,
mener Nesset.
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