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Ingen vinterdvale i Ørland kommune 
 

 
Karusellrenn i lysløypa ved Yrjarheim torsdag 5. mars 2020. 

 
Kjære kolleger i Ørland kommune! 
 
Mange ventet nok med lengsel på at vinteren skulle komme, etter en høst og nyttår preget av 
regn, slaps og sludd. Ørland kommune har den siste tiden vist seg i sin vakreste vinterdrakt.  
 
Kompleksitet 
Aktivitetsnivået i kommunen er høyt. I løpet av de to første månedene etter sammenslåingen har 
mange byggeklosser blitt lagt til det komplekse «byggverket» som en ny kommune med rundt 900 
ansatte og godt over 10.000 innbyggere er. Jeg vil rette en stor takk til alle ansatte for innsatsen så 
langt, det lover godt for fortsettelsen. 
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Fin feiring 
Lørdag 15. februar, under Vinterfestuka, ble 
kommunesammenslåingen feiret med brask 
og bram. I Ørland Sparebank Arena var det 
aktiviteter og feststemning fra formiddag til 
sene nattetimer. I løpet av dagen var 
ørlendinger i alle aldre innom feiringen. I det 
mørket senket seg var også en rekke 
ørlendinger ute i det fri, og tente vardene 
som været satte en stopper for på 
nyttårsaften. En stor takk til alle som bidro 
til den flotte markeringen. Det er ingen tvil 
om at vi er «gode sammen»! 
 
 

Ny ungdomsskole i rute 
Vi har også flere viktige byggeprosjekt i 
Ørland kommune som er godt i rute. I Bjugn 
kunne undervisningspersonell ved 
ungdomsskolen nylig få en første titt inn i det 
nye ungdomsskolebygget. Selv om det 
fortsatt gjenstår mye før bygget er ferdig, så 
fikk de som deltok på omvisningen se på det 
ferdige referanserommet som i betydelig 
grad viser hvordan omgivelsene blir for 
elever og ansatte fra neste skoleår. Nybygget 
blir et spennende og flott signalbygg i Bjugn, 
men viktigst av alt er at det gir helt nye 
muligheter og en langt bedre ramme rundt 
skole- og arbeidsdagen for ungdommer og alle grupper av ansatte.  
 
Ny terminal lufthavn 
Et annet byggeprosjekt i kommunal regi som også vil gi nytte og glede er den nye terminalen ved 
Ørland lufthavn. Som kjent har passasjertallene via Ørland lufthavn virkelig skutt i været i løpet av 
de siste to-tre årene. Den gamle terminalen var langt fra optimal, både med tanke på antall 
passasjerer, sikkerhetskrav innen luftfart og fasiliteter for ansatte. I tillegg har Forsvaret i dag helt 
andre krav til sikkerhet enn tidligere. Når den nye terminalen står ferdig vil ansatte og passasjerer 
nyte godt av et moderne og tilpasset bygg, samtidig som sikkerhetskrav til både sivil luftfart og 
Forsvaret oppfylles på en trygg og formålstjenlig måte.  
 
 

Vardetenning lørdag 15. februar 2020 

Byggingen av den nye ungdomsskolen i Bjugn er i rute. 
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Ny brannstasjon 
Vi skal heller ikke glemme at Fosen Brann- og 
redningstjeneste (FBRT) mandag 17. februar 
kunne invitere til offisell åpning av den nye 
brannstasjonen på Brekstad. Brannstasjonen, 
med Ørland kommune som byggherre, sto 
ferdig til avtalt tid. For de ansatte i det 
interkommunale selskapet FBRT byr 
stasjonen på fasiliteter i tråd med dagens og 
morgendagens krav og forventinger. Under 
åpningen fikk de besøkende et godt innblikk i 
oppgaven som FBRT løser. Forebygging av 
brann er et viktig element, og feiertjenesten i 
FBRT har også fått en ny hverdag med tilhold 
i den nye brannstasjonen.  

 
Flytteprosesser 
De aller fleste ansatte i Ørland kommune har oppmøte- og arbeidssteder som er uforandret 
og/eller permanente. Samtidig er det en del av dere som fortsatt venter på å ta i bruk permanente 
lokaler og kontorer. I Bjugn nærmer det nye rådhuset seg ferdigstillelse, og kort tid etter påske er 
det forventet at møbler og nødvendig utstyr ankommer bygget. Når de som skal ha tilhold i Ørland 
rådhus kommer på plass, så vil det også føre til at de fleste av de andre gjenværende 
flytteprosessene i Bjugn og på Brekstad skyter fart. Tiden går raskt, men når sommeren kommer 
vil bildet med tanke på flytteprosesser være et helt annet.  
 

 
Ørland kommune har gode samarbeidspartnere i beredskapsarbeidet. 

Korona-beredskap 
I nyhetsbildet nasjonalt og globalt har koronavirus fått stor oppmerksomhet den siste tiden. 
Beredskap er viktig for oss i Ørland kommune, så også med tanke på dette viruset. God og riktig 
informasjon er viktig for å forebygge spredning av virus, men Ørland kommune er også opptatt av 

17. februar ble åpningen av den nye brannstasjonen på Brekstad 
markert. 
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å være beredt om det skal oppstå en alvorlig situasjon i vårt område. Derfor har ansatte mottatt 
egen e-post med informasjon, samtidig som innbyggere er informert via hjemmeside og sosiale 
medier. Mandag 2. mars gjennomførte Ørland kommune en større samling med særskilt fokus på 
beredskapen knyttet til utfordringer rundt koronaviruset. I tillegg til kommunens krisestab og 
fagfolk deltok også representanter fra Forsvaret og Ørland sanitetslag. I etterkant av denne 
samlingen er det opprettet en særskilt beredskapsgruppe som følger utviklingen. På vår 
hjemmeside orland.kommune.no publiseres oppdatert informasjon for oss ørlendinger.  
 
Faktura-forsinkelser 
Noen av dere har nok fått spørsmål fra innbyggere som etterlyser faktura fra kommunen. Av 
årsaker vi ikke rår over har det etter nyttår vært forsinkelser i utsending av faktura for barnehage, 
SFO og husleie i kommunale boliger. Det jobbes med saken, og en løsning er rundt hjørnet.  
 
 

 
Lokalmønstringen i årets UKM ble arrangert i Bjugn kulturhus onsdag 4. mars. 

 
Ung Kultur Møtes (UKM) 
Skaperglede og kreativitet er en god kombinasjon. Onsdag 5. mars gikk lokalmønstringen i 
Ungdommens Kulturmønstring av stabelen i Bjugn kulturhus. Det som ble vist av sceneinnslag, 
kunst og film vitner om at vi har svært, svært mange engasjerte og dyktige ungdommer i vår 
kommune. Og, at vi har en kulturskole som vet å ta vare på og utvikle skaperevnene i hver eneste 
elev. Mange av ungdommene skal også representere Ørland på regionfestivalen 17. april. Selvsagt 
arrangeres også den, med deltakere fra den sørlige delen av Trøndelag fylke, i Ørland kommune.  
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AMU og administrasjonsutvalget 
Torsdag denne uken ble det avholdt møte i AMU. Kommunalsjef for organisasjon og utvikling, Arild 
Risvik, ble valgt til leder, mens hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, Øyvind Wiger-Haraldsvik, ble 
valgt til nestleder. Referat vil sendes alle ledere og blir tilgjengelig på Intranettsiden når den er 
oppe og går.  
Det ble besluttet en inndeling av verneområder i kommunen, disse vil også bli kunngjort i 
referatet. Har dere innspill til saker som ønskes tatt opp i AMU ta kontakt med leder eller 
nestleder. 
 
Administrasjonsutvalget i Ørland kommune hadde sitt første møte 25. februar. Utvalget har satt 
fokus på hele stillinger og en heltidskultur. Dette skal det bli spennende å jobbe videre med.  

Det er nå utsendt 850 arbeidsavtaler. Noen få har ikke fått sin avtale. Dette på grunn av 
utsjekkinger av riktige opplysninger i avtalen. Vi oppfordrer alle om å gå inn i sin digitale postkasse 
og godkjenne dem. En ny utsending av de som ikke er utsendt, samt de vi foretar korrigeringer på, 
vil bli sendt ut innen 10. april.  

Fortsatt fokus på økonomi 
Det er altså mye å glede seg over for tida. Vi skal samtidig ikke helt glemme at Ørland kommune 
og alle vi som har vår arbeidsplass i kommunen har utfordringer som venter på å løses i tiden som 
kommer. Vi vil fortsatt leve med en tøff økonomisk situasjon. Kommunens gjeldsbyrde betyr at vi 
alle må gjøre vårt beste, hver for oss og i fellesskap, for å yte de beste tjenester innenfor de 
rammer vi har å forholde oss til. I dette ligger selvsagt også at vi skal glede oss over alt vi sammen 
skaper og bygger. Kanskje ikke helt ulikt den gleden våre ungdommer viser gjennom deltagelse i 
lokal idrett og kultur? 
 
 

 
 

Hilsen Emil Raaen,  
Rådmann, Ørland kommune 

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


