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Samhold gir resultater 
 

 
    Medlemmer i Koronateamet i Ørland kommune. 

 
Kjære kolleger i Ørland kommune! 
 
Vi er fortsatt inne i en for mange utfordrende og vanskelig periode i forbindelse med 
koronapandemien. Samtidig ser vi at den sterke oppslutningen om tiltakene for å begrense smitte 
gir gode resultater i Ørland kommune. 
 
Helse og omsorg 
I Ørland kommune er det fortsatt bare 11 som har hatt covid 19. Alle de 11 er nå blitt friske. Det er 
roligere tider, men vi må ikke lene oss tilbake. Husk smittevernregler både hjemme og på jobb. Og 
på butikken!  
 
På grunn av den positive utviklingen har vi nå en gradvis opptrapping av de ordinære 
helsetjenestene. Legekontorene er tilbake i tilnærmet normal drift, men de som har 
koronasymptomer møter i luftveisbrakkene. Alle legene vil fortsatt kunne tilby 
videokonsultasjoner. Helsestasjonen har mer åpent og helsesykepleierne er tett på oppstarten i 
barnehager og skoler. 
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Åpning av barnehager og skoler 
Mandag 20.april var det klart for gjenåpning av barnehagene i kommunen. Ansatte i alle 
barnehagene har gjort en formidabel jobb med å gjøre barnehagene klare til innrykk på kort 
varsel. Nå er det en hverdag med barn og voksne sammen i små kohorter (grupper), håndvask og 
spriting av hender sent og tidlig, vasking av leiker og utstyr samt mye uteaktivitet. Og heldigvis 
bestemte værgudene seg for å være med på laget med å gi oss sol og deilig vårvær. Barna er glade 
for å treffe alle vennene sine igjen og de voksne rapporterer om god stemning og mange blide 
barn, foreldre og voksne.  
 
Skolene startet mandag 27.april med skoletilbud til 1. - 4.trinn og så langt har oppstarten vært 
gjennomført uten problemer med fornøyde lærere og elever som var glade for å se hverandre 
igjen. Det er krevende tider for oss alle og i oppvekstsektoren er vi veldig glade for det gode 
samarbeidet vi har med alle foreldre. En trygg åpning av barnehagene og skolene er ikke mulig 
uten at alle deltar i den nasjonale dugnaden og følger rådene som blir gitt fra myndighetene.  

Frivillig innsats under koronatiden  

   
 
Det har vært en utrolig hektisk periode for frivilligheten i Ørland kommune, men det gir en 
fantastisk energi å kunne bidra, og ha kontakt med så mange positive mennesker!  

Vi har i dag over 50 tilgjengelig personer som har meldt seg som frivillig under koronasituasjonen, i 
tillegg til 15 TelefonVenner som ukentlig tar kontakt med eldre som savner noen å snakke med.  

Det har vært et godt samarbeid mellom Sanitetskvinnene og Ørland og Bjugn Frivilligsentraler, 
hvor noen av oppdragene blant annet har vært: 

• Hjemkjøring av varer fra matbutikk og apotek, i tillegg til bøker fra biblioteket og blomster 
til hjemmetjenesten. 

• Sying av 319 smittevernsdrakter til helsetjenesten. 

• Bistand som kjøkkenassistent og vakt på helsesentrene. 
 
Den frivillige innsatsen organisert gjennom Ørland Sanitetslag, Ørland og Bjugn Frivilligsentraler 
under koronasituasjonen, har til sammen bidratt med 524 arbeidstimer til en verdi av omlag 
210.000 kroner.  
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På riktig vei 
Det er også viktig at vi minner oss selv om at det skjer 
viktig arbeid på mange områder, uavhenig av situasjonen 
knyttet til koronaviruset. Hver dag jobbes det med 
framtidsrettede løsninger på en rekke områder for vår 
nye kommune. Små og store prosjekter som i sum skal gi 
ansatte gode og trygge rammer for arbeid, og 
innbyggerne bedre tjenester. 
I Ørland rådhus i Bjugn har nå møbler og inventar begynt 
å komme på plass, og det ligger an til innflytting i starten 
av juni måned. Arbeidet med ny ungdomsskole går 
framover, og det samme gjelder ny passasjerterminal ved 
Ørland lufthavn.  
 
Enn så lenge opprettholder vi hjemmekontor for de av 
dere dette gjelder, og minner om at vi begrenser fysiske 
møter til maksimalt fem personer med riktig avstand 
samlet i samme rom.  
 
 
Folkevalgte 
Møter i Teams og på 
andre digitale 
plattformer har blitt en 
del av hverdagen i den 
nåværende sitasjonene. 
Både for ansatte og 
folkevalgte. Vi har 
avholdt ett 
kommuenstyremøte i 
Teams, direkte overført 
via Ørland kommune-TV. 
Denne uka er det klart 
for nok ett 
kommunestyremøte 
med Teams som 
«møterom».  
 
 
 
 
 

Interiør,  Ørland rådhus 

Fra kommunestyremøte i Teams 
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Til slutt vil jeg rette en stor takk til hver og en av dere ansatte for alle de gode måtene dere løser 
utfordringene knyttet til koronasitasjonen på. Stå på videre. 
Vi ser at den store oppslutningen om de ulike smitteverntiltakene virkelig gir gode resultater for 
Ørland kommune.  
 

 
 

Hilsen Emil Raaen,  
Kommunedirektør, Ørland kommune 

 
 
 
Følg også hjemmesiden orland.kommune.no.  
Er du på Facebook? Om svaret er ja, trykk gjerne på «Liker» og «Følg» Ørland kommunes profil på Facebook! 
 


