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Til alle medarbeidere i Ørland kommune  

 

Kjære kolleger! 

 

Jeg vil benytte anledningen til å takke dere alle sammen for en formidabel innsats, også i 

2022!  

 

Dere har stått i det og håndtert enda et år som startet med langvarige pandemiutbrudd, og 

samtidig opprettholdt gode tjenester. Covid-19 er ikke over, men vi skal leve med viruset og 

følge generelle smittevernråd. 

 

Etter pandemien ble det behov for økt bosetting av flyktninger som en følge av krigen i 

Ukraina. Ørland kommune skal bosette 85 flyktninger i 2022. Så langt har vi bosatt 75 

flyktninger og det er bare 4 som ikke er fra Ukraina. Arbeidsmengden for 

kvalifiseringsenheten har økt betydelig og det er en utfordring å rekruttere tilstrekkelig med 

kvalifisert bemanning. Vi har vært heldig med å skaffe boliger og har inngått kontrakter med 

mange private. Det er viktig at hele organisasjonen og lokalsamfunnet bidrar i arbeidet med 

bosetting av flyktninger. Vi har fått ny anmodning om å bosette 60 flyktninger i 2023.  

 

Vi har vært gjennom mange prosesser i 2022 som jeg håper har vært inspirerende. 

 

Endelig gikk vi på Helseplattformen kl. 03 lørdag 12. november, og det gikk faktisk bra. Dette 

er en langsiktig investering. Det tar tid å innføre og høste gevinster av en så omfattende 

plattform. Det har vært mye forarbeid, forankrings- og endringsarbeid. Vi har ca 500 ansatte 

som har tatt i bruk den nye plattformen. Stort sett går det bra, og det jobbes kontinuerlig med 

utfordringene. Fastlegene skal gå på løsningen senere i 2023. 

https://www.orland.no/skiloyper/
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Kommuneplanens samfunnsdel kommer til politisk sluttbehandling i januar 2023. 

Satsingsområdene er vedtatt: Ørland snakker sammen! Ørland skaper livsglede! Ørland 

utvikler mangfold! Det er også foreslått at Ørland skal være klimanøytral i 2034. 

Kommuneplanens samfunnsdel blir vårt viktigste styringsverktøy i de neste 12 årene.  

Det blir oppstart av kommuneplanens arealdel tidlig i 2023.  

 

Vi har etablert en effektiv kommuneorganisasjon som har en drift og en økonomi i balanse. 

Vi har satt av midler på fond og vi har stabilisert gjelden som fortsatt er veldig høy. Budsjettet 

for 2023 blir også stramt, selv om de lovpålagte tjenestene er prioritert. Dere kan lese mer 

om det vedtatte budsjettet her sak 22/2307 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 for 

Ørland kommune.  

 

Vi må fortsette kulturbyggingen sammen i hele organisasjonen, på den enkelte enhet, på 

avdelingen og i arbeidshverdagen. Alle medarbeidere i Ørland kommune er 

samfunnsutviklere som skal jakte på bærekraftige og fremtidsrettede løsninger, og vi skal 

være bevisst betydningen av trygghet, tillit og gode relasjoner.  

Nå gjennomføres medarbeiderundersøkelsen og det er viktig at alle svarer på denne. 

Svarfristen er forlenget til 31.12.2022. Vi har nå en svarprosent på 65 %, så vi mangler i 

overkant av 100 svar for å nå målet på 75 %. Medarbeiderundersøkelsen og tiltak etter 

undersøkelsen skal bidra til å utvikle vårt arbeidsmiljø og kvaliteten på våre tjenester.  

 

Jeg gleder meg sammen med dere å få bidra i den videre utviklingen som Ørland er i. Jeg 

opplever nå etter snart tre driftsår at vi jobber oss mer og mer sammen, blir bedre kjent, og 

fremstår bedre og bedre som en organisasjon. Kulturbygging tar tid. Det er viktig at vi 

snakker sammen og skaper relasjoner. Vi er en stor organisasjon med ca 1000 ansatte og 

750 årsverk.  

 

Kommunen har store muligheter, men også utfordringer som vi må finne svar på sammen og 

i godt samarbeid med de folkevalgte. Jeg liker tittelen «Ørland snakker sammen» og har som 

sagt stor tro på kulturbygging gjennom dialog og relasjoner. Jeg gleder meg til fortsettelsen 

sammen med dere. 

 

 

Tusen, tusen takk for en formidabel innsats i 2022! 

En riktig god jul og godt nytt år til alle sammen – og god vakt til dere som skal på jobb! 

 

 

Hilsen Marit, kommunedirektør 
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