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Til alle medarbeidere i Ørland kommune                                                                               

 

Kjære kolleger! 

 

Klokka er stilt fram mot sommeren, vi får lysere dager og venter på våren. Påska står for tur 

og forhåpentligvis blir det noen fine dager for alle.   

I dette brevet gis det informasjon om årsregnskapet for 2021, bosetting av flyktninger og 

status i arbeidet med kommuneplanen. 

 

Årsregnskapet 2021 

Jeg vil takke alle ansatte for en betydelig merinnsats i 2021. Jeg er både stolt og takknemlig 

for den jobben som gjøres og hvordan den utføres. Vi har som en samlet organisasjon «stått 

i det», vært fleksibel og gjort tilpasninger fortløpende - spesielt på grunn av pandemien.  

Jeg vil også takke for budsjettdisiplinen som er etablert på enhetene slik at 

driftsorganisasjonen driftes i henhold til vedtatte rammer. 

Årsregnskapet for 2021 viser et godt resultat. Ørland sammen med resten av kommunene i 

Norge har hatt større inntekter enn forutsatt for 2021. Årsakene er i hovedsak meget god 

skatteinngang, premieavvik og koronarelaterte bevilgninger fra staten. Årsresultatet ble på 

kr 50,8 millioner. 

 

Bosetting av flyktninger 

Ørland kommune har fått anmodning om å bosette 85 flyktninger, og på bakgrunn av det 

økte omfanget som skyldes krigen i Ukraina, har vi nå opprettet OPS-bosetting som er en del 

av beredskapsorganisasjonen. Dette er en tverrfaglig gruppe som skal sikre arbeidet på en 

god måte. OPS-bosetting ledes av oppvekst, og vi har kommet godt i gang med 
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forberedelsene. Vi har mye kompetanse på bosetting gjennom kvalifiseringsenheten, som 

har jobbet med dette i flere år. Vi har fått tilgang på private boenheter til å gjennomføre 

bosettingen, takket være god respons fra kommunens innbyggere. Hele lokalsamfunnet vil 

bli involvert i oppdraget, som handler om å gi mennesker på flukt trygge rammer og en ny 

hverdag i vår kommune. 

 

Kommuneplan 

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste overordnede plan. Her prioriterer vi 

mål for hvilken kommune vi ønsker å ha i 2034, og hvilke strategiske virkemidler vi vil bruke 

for å nå målene.  

Kommunestyret vedtok 17. mars 2022 tre satsingsområder som kommunen skal ha ekstra 

fokus på de kommende 12 årene. I tillegg er det to overordnede prinsipper: fokus på klima 

og miljø, og en bærekraftig og tillitsskapende kommuneorganisasjon. De tre 

satsingsområdene er: 

• Ørland snakker sammen!  
Tilhørighet og fellesskap 

• Ørland skaper livsglede! 
Gode oppvekstvilkår, livskvalitet og folkehelse 

• Ørland utvikler mangfold! 
Steds- og næringsutvikling med utgangspunkt i stedets særpreg 

l løpet av våren 2022 skal det utarbeides mål og strategier tilknyttet satsingsområdene. Da 

blir det en ny medvirkningsfase. Mer informasjon om dette kommer etter påske. 

Se alt om kommuneplanarbeidet på https://orland2034.no/. Du kan også gå inn via 

kommunens hjemmeside  https://orland.kommune.no/. 

 

 

God påske til alle sammen!  Håper alle for noen velfortjente fridager. 

 

 

Hilsen Marit, kommunedirektør 
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